Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

Nyhedsbrev november 2015
Til alle medlemmer af FSD

Generalforsamlingen 2015
På årets generalforsamling blev det vedtaget at indføre et mindre årligt
kontingent på kr. 100,- for passive medlemmer (pensionister).
Baggrunden er, at det er meget svært at holde styr på en medlemsgruppe,
der ikke har regelmæssig kontakt til foreningen. Kontingentet tænkes
derfor anvendt til sociale arrangementer, der sikrer pensionisterne en
tættere kontakt til foreningen. Da det ifølge vedtægterne er kontingentfrit at
være passivt medlem, kræver det en vedtægtsændring. Forslaget vil derfor
komme ud til urafstemning hos medlemmerne inden jul.
Valg af regionsrepræsentanter 2015
Hver andet år skal der jfr. FSD’s vedtægter afholdes valg af
regionsrepræsentanter. Alle nuværende 9 regionsrepræsentanter er villige
til genvalg.
Region

Navn

Hospital

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Nordjylland
Region Midtjylland

Arno Hansen
Lars Grønager
Preben Hansen
Jens Molter Pedersen
Morten Kalf Jensen
Erik Petersen
John Meistrup
Flemming Dalberg Pedersen
Hans Bloch

Herlev Hospital
Herlev Hospital
Frederiksberg Hospital
Næstved Sygehus
Roskilde Sygehus
Psyk. i Syddanmark
Odense Universitetshospital
Aalborg Univeristetshospital
Aarhus Universitetshospital

FSD ønsker så bred en repræsentation som muligt, og da der er mulighed
for valg af op til 4 repræsentanter i hver region, så er der også en plads til
dig.
Vi opfordrer derfor alle ordinære medlemmer, der har lyst og engagement
til at melde sig som kandidater.
Du er også meget velkommen til at kontakte undertegnede eller din lokale
regionsrepræsentant, hvis du har spørgsmål til arbejdet som
regionsrepræsentant, men ikke er helt sikker på, om det er noget for dig.
Alle repræsentanter bliver inviteret til at deltage i brancherådet, hvor der
foregår erfaringsudveksling og debatteres aktuelle emner.

Alle udgifter i forbindelse med regionsrepræsentantens arbejde afholdes af
foreningen.
Valget vil foregå på følgende måde:
Hvis du ønsker at stille op til regionsrepræsentant, så skriv en mail til
formanden, Svend.Christiansen@Randers.RM.DK , så den er mig i hænde
senest fredag den 27. november 2015.
Du vil umiddelbart efter modtage en kvittering fra mig.
I uge 49 vil vi udsende en liste over alle kandidater opdelt pr. region.
Såfremt der ikke er flere kandidater end 4 i hver region, anses
kandidaterne for at være valgt.
Hvis der er mere end 4 kandidater, vil der blive afholdt valg i den
pågældende region i uge 50-51.
Efter endt optælling vil de valgte kandidater blive offentliggjort på
hjemmesiden umiddelbart efter.
Alle valgte kandidater vil blive indbudt til næste brancherådsmøde, der
afholdes 5-6 april 2016.
Årskonferencen 2015
Årskonferencen der blev afholdt i uge 41, var atter en stor succes. Fra alle
sider har der været udtrykt tilfredshed med arrangementet og det
spændende program. Planlægningen af næste års konference er begyndt,
så sæt allerede nu kryds i kalenderen i dagene onsdag den 12. til fredag
den 14. oktober 2016.
IFHE konferencen 2016
IFHE (International Federation og Hospital Engineers) afholder kongres i
Holland den 18-20 april 2016. Kongressen foregår i Haag, læs mere på
dette link: http://www.ifhe2016.info/
Det er et meget spændende program som de hollandske værter, NVTG,
har sammensat, og bestyrelsen håber, at mange danske FSD-medlemmer
vil benytte sig af muligheden for at deltage.
Det er af praktiske årsager ikke muligt for FSD at arrangere fælles
tilmelding samt ud- og hjemrejse, så det skal man selv stå for.
FSD vil, ligesom ved de tidligere kongresser, støtte medlemmer, der
ønsker at deltage i kongressen med et rejselegat, mere herom i
nyhedsbrev i januar 2016.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Svend Christiansen
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