Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark
The Danish Association of Hospital Engineers

Nyhedsbrev februar 2016
Til alle medlemmer af FSD

Generalforsamlingen 2015 - opfølgning
Afstemningen om vedtægtsændringen af §3 stk 5 er overstået. Ændringen
blev vedtaget med en stemmefordeling på 52-0 (Ja-Nej stemmer).
Bestyrelsen vil nu drøfte hvordan og hvornår det nye kontingent for passive
medlemmer (pensionister) skal indføres.
Baggrunden for vedtægtsændringen er, at det er meget svært at holde styr
på en medlemsgruppe, der ikke har regelmæssig kontakt til foreningen.
Kontingentet tænkes anvendt til sociale arrangementer, der sikrer
pensionisterne en tættere kontakt til foreningen.
Brancheråd i 2016
Bestyrelsen mødes med regionsrepræsentanterne og tillidsmændene til
brancherådsmøderne. Disse møder afholdes 2 gange om året og der plejer
at være en god dialog mellem deltagerne og Maskinmestrenes Forening.
Som et nyt tiltag vil vi til næste brancherådsmøde prøve at invitere 5-10
medlemmer med, som kunne tænke sig at deltage i et uforpligtende
netværk, hvor erfaringsudveksling og debat af aktuelle emner er i
højsædet.
Alle udgifter i forbindelse med brancherådsmødet afholdes af foreningen
og MMF.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i næste brancherådsmøde den 5-6
april, så skriv en mail til formanden, Svend.Christiansen@Randers.RM.DK,
så den er mig i hænde senest fredag den 4. marts 2016.
Er der flere tilmeldte end 10, vil fordelingen ske, så vi får en så bred
geografisk dækning som muligt.

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.
FSD vil, ligesom ved de tidligere IFHE kongresser, støtte medlemmer, der
ønsker at deltage i kongressen med et rejselegat.
Legatets størrelse vil være på kr. 6.000,- pr. medlem.
Ansøgning om legat sendes på en mail til formanden
(svend.christiansen@randers.RM.dk) senest den 4. marts 2016.
Der uddeles maksimalt 20 legater, efter ”Først til mølle” princippet.
Det er af praktiske årsager ikke muligt for FSD at arrangere fælles
tilmelding samt ud- og hjemrejse, så det skal man selv stå for.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Svend Christiansen
Formand
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