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Sak Beskrivelse Ansvar 

00 Innkalling og forrige møtereferat ble godkjent.  

01 Planlegging generalforsamling 2018  
Innkalling til generalforsamlingen med agenda sendes ut via appen før påske. Saker som 
skal behandles på generalforsamlingen må være mottatt av styreleder innen 9. april. 
Kasserer må i god tid før generalforsamlingen legge frem regnskap og budsjett for 
styret. Styreleder må forespørre de to som er på valg i valgkomitéen om de ønsker å 
fortsette. Det er foreløpig kommet inn ett forslag til vedtektsendring under paragraf 2. 
Styret gjennomgikk ulike forslag til arrangør/lokasjon for årsmøtet i 2019. Styreleder 
kontakter de aktuelle og hører om en av dem ønsker å stille som arrangør.  

AJ/MK/KB 

02 Strategisk tilnærming for deltagelse på internasjonale arenaer 
Styret oppfordrer medlemmene til å delta på internasjonale arenaer og bringe tilbake 
ny kunnskap til FSTL. Styret ønsker å informere bedre om at FSTL har en 
stipendordning som alle medlemmer kan søke på. 

 

03 Kundeundersøkelse: hvordan treffe temamessig og øke oppslutningen på 
konferansene 
Styret gjennomgikk status på kundeundersøkelsen så langt, og besluttet å sende ut på 
nytt med ny frist. Styreleder går gjennom resultatene og lager en oppsummering for 
gjennomgang på neste styremøte. Resultatene blir presentert på årskonferansen i 
Tønsberg i mai. 

AJ 

04 Høstkonferansen i Trondheim 2018 
Lokal gruppe jobber videre med tema i samarbeid med styret. 
Styret utreder mulighetene for lavere deltakeravgift. Styret utreder muligheten for å 
arrangere høstkonferansen et annet sted enn i Trondheim i 2019. 

SMN 

05 Eventuell navneendring for FSTL 
Styret utreder om medlemmene ønsker en navneendring for FSTL. Det er lagt ut en 
spørreundersøkelse på Facebook-siden om dette. 

SMN 
 

 Møteplan vår 2018 
Styremøter: 19. januar (Skype), 27. februar (Skype), 20. mars (Gardermoen), 12. 
april/13. april (styremøte København med befaring på dansk sykehus), FSTL 
årskonferanse 7. – 9. mai (Tønsberg).  

 

 

 


