
Års mode i ''Sca11dimn1ia11 St1rcoma Group for Nurses a11d Pltysiotlterapsits'' 

Scandic Aarhu City Hotel 

2lseptcmber 2017 kl 16-17 

I. Mo<let bnes 

2. Tak 

P vegne af ", candinm·ian San:oma Groupfor urses und Physiollirrapists " startede Hanna Maria 
Fugl med at takke harlotl Maria V de, S nno e 1ranlien og /\nne-Li se Salbu for tro tjeneste og 
kæmpe ind. at i opstart fa en og igennc:m alle de I 0 r hvor vores forening har ek isteret. De fik 
hver især overrakt en mbol k ga c. 

3. Valg 

• Lotta Våde vælges til dirigent. 

• Hanna Maria Fuglø vælges til referent. 

• Referatet skal godkendes af Lise lngcman Petersen og Astrid Østergård Mortensen. 

4. Dagsorden 

Dag orden godkendes. Indkaldelse til årsmøde er gjort mere end 14 dage før afholdelse. 

S. a Referat vedrørende arbejdsplan 

Fonnand i styregruppen Lotta Våde gennemgår hvad der i store træk er arbejdet med i Norge, 
Sverige og Danmark siden sidste årsmøde i 2015. Derudover er der besluttet på et styrernøde (20 
eptember 2017 kl I 030 -1130) at arbejdsmødcme i "Scandina1•ian Sarcoma Group for Nurses and 

Phy ·iotherapists ·· fremo\'er er åbent for alle der måtte have interesse i at deltage, ligesom hos læg
erne. 

Reterat af dette kan ses på hjemmesiden: wwv •. ssg-nurscs-ph) siothcrapists.org under årsberetning. 

• Der har været arbejdsmøde for styregruppen i Malmø i decem ber 20 l 5. Der har været 
mange praktiske gøremål siden det, specielt mht kongressen i Århus i 201 7. 

Norge: 

• Der har \'æret arrangeret ··Den store kuledagen". 

• Der er arrangcret "J ·"' sympmdum - Sarcoma Nurses Group Nurse" meeting at CTOS
kongressen 9 november 2017 i Salt Lake City, lJ.S.A. 
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• Der har \ ·æn::l arrangere! en ·xnolldag" i Lund. 

D. nmark: 

• Har krevet I 0 r Jubilæumshæflet for "Scandinavian Sarcoma Group for N11rse. and 

Physiotherapi.\/ · ''. 

• Der er en national nrkomgruppe "Dansk Sarkom Gruppe·· for sygeplejersker, 
f)'s ioterapeuter. ergoterapeuter og radiografer · der modes sammen med lægerne i januar 

hvert · r. 

5. b Regnskab for foreningen 

Kasserer Anne-Lise Salbu. gcnnemgår regnskabet. 

6. Fremadrettet arbejde der skal planlæggcs 

• Der atlioldes et arbejdsmøde for styregruppen samt alle dem der har lyst til at deltagc i 22-

23 januar 2018 i Malmo. 

• Lotta minder om at der er rnuligt at søge om økonomisk stolte fra "Scandinavian Sarcoma 
Group for urses and Physiotherapists" til forskellige projekter. 

7 - 8. Valg af styregruppe 

Der spørges ud i salen hvem der vil være interesserede i at komme ind i styregruppen. 

• Udtræder to år før tid: Næstformand. Synnøve Granlien. sygeplejerske, Norge. 

• Udtræder to år før tid: Aina H. Lekven. fysioterapeut. Norge. 

• Udtræder to år før tid: Linda Stridh, fysioterapeut, Sverige. 

• Udtræder to år for tid: K~jsa Kållberg, sygeplcjerske, Sverige. 

• Udtræder to år for tid: Marie Petersen. sygeplejerske, Danmark. 

Medlemmer i styregruppen der er på valg og ønsker at genopstille: 
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• harl ti 1aria • de. )geplej r 1,.e. Norg 

• nnc-l.i c . albu. l..oordinator. •orge 

• Merethe Lia Johan en. fy ioterapcul , orge 

• Li e lngeman Peter en. ·ygeplejl'r l,.e. Danmark 

• Hanna ~taria Fug.lo. S) geplejed1.e. Danmark 

ye medlemmer der ønsker at opstille: 

• Emelie Fri k. fysioterapeut. Sverige 

• Hilde Bøgseth. syg.eplejerske, Norge. 

Valget afboldes og den nye styregruppe består af: 

• Fonnand: Charlott Maria Våde. sygeplejerske, Norge 4 år 

• Næstformand: Astrid Østergård Mortensen. sygeplejerske, Danmark 2 år 

• Sekretær: Hanna Maria Fuglo. sygeplejerske Danmark 4år 

• Kasserer: Anne-Lise Salbu. koordinator. Norge 4år 

• tyremedlem: Lisbet Utne Hoiland, sygeplejerske, Norge 2år 

• Styremedlem: Stine Næss. sygeplejerske, Norge 2 år 

• Styremedlem: Hilde Bøgseth, sygeplejerske. Norge. 4 år 

• Styremedlem: Merete Lia Johansen, fysioterapeut, Norge 4år 

• Styremedlem: Annica Pettersson, sygeplejerske, Sverige 2år 

• Styremedlem: Emelie Frisk, fysioterapeut. Sverige 4 år 

• Styremedlem: Lise lngeman Petersen. sygeplejerske, Danmark 4år 

Styregruppen består af 11 personer: 6 fra Norge, 2 fra Sverige og 3 fra Danmark. En 
valgperiode er 4 år. J styregruppens vcdtægtcr er der ingen øvre grænse for mange medlemmer der 
må være i tyregruppen. 
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fu. ind t k for ind l ~en igenncm arene til de ·t) rem dlt'mmer der træder ud af tyregruppen o 
vel"-ommt:-n li I de nye 1) rcmedlcmmcr. 

9. Valgkomite 

An ' 'arlige for nominasjonen til \•algct i Århus 2017: 

• I I ge Mari~ Bleizen. ( iot~rapeut. 1 rge 

• Benedicte Dyngeland. fysioterapeut, orge 

Ansvarlige for nominasjonen til valget i Bergen 2019: 

• Aina I .ekven. f iotcrnpcut. Norge 

• Der mangler n ansvarlig. Merethe Lia Johan.on vil sporge Linda tridh og give besked til 
Hanna Maria Fuglø, sekretær. 

10. Kon gres i rhus 

Der skal arrangeres en kongres i Bergen 8-10 maj 2019. 

IO. Evt. 

Der er ingen sporgsmål. 

bt<~ 
Referent: Hanna Maria Fuglø 
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