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Nyhedsbrev juni 2016
Til alle medlemmer af FSD
Oprydning i medlemsdatabasen
Bestyrelsen har iværksat en ajourføring af medlemsdatabasen blandt
pensionisterne. Pr. 1. januar 2017 skal pensionisterne betale et årligt
kontingent på kr 100,- og da pensionisterne kun i få tilfælde er registreret
med en mailadresse, har vi derfor udsendt et ”rigtigt” (papir)brev til alle
pensionister, hvor vi beder dem tage stilling til, om de fortsat vil være
medlem og støtte foreningen.
Hvis man som pensionist fortsat ønsker medlemskab, skal man registrere
sig via hjemmesiden, så vi samtidigt kan få stamoplysningerne ajourført.
Foreningen har over 90 registrerede pensionistmedlemmer.
Det er tanken at vi 1-2 gange om året vil sende en ajourført medlemsliste
ud til alle medlemmer på mail. På den måde kan man let kontrollere om de
oplysninger vi har i databasen, er korrekte.
Brancherådsmøde 13-14 september 2016
I sidste nyhedsbrev skrev jeg om et nyt tiltag, hvor vi ønskede at invitere
medlemmer med som gæster for at bringe nyt blod ind i brancherådet.
I april havde vi således 2 medlemmer med, Allan Hansen fra Skejby og
Kim Hansen fra Slagelse, som ”gæster”, og det var rigtigt godt, se referater
på hjemmesiden.
Alle udgifter i forbindelse med brancherådsmødet afholdes af foreningen
og MMF.
Hvis du kunne tænke dig at deltage i næste brancherådsmøde den 13-14
september, så skriv en mail til formanden, Svchri@RM.DK, så den er mig i
hænde senest fredag den 19. august 2016.
Er der flere tilmeldte end 10, vil vi fordele tilmeldingerne, så vi får en så
bred geografisk dækning som muligt.
Årskonferencen 2016 (12. - 14. oktober)
Programmet for årets konference er næsten færdigt, der mangler kun lige
de sidste detaljer.
Reservér allerede nu datoerne i kalenderen, for det bliver atter engang et
rigtigt godt og varieret program.
Programmet kommer på FSTA’s hjemmeside www.FSTA.dk så snart det

foreligger.
I skrivende stund er der endnu ikke åbnet for tilmeldingen, men det vil også
være på FSTA’s hjemmeside, at man tilmelder sig.
FSD udlodder ligesom sidste år 5 legater a´kr. 6.500 til ordinære
medlemmer, der ønsker at deltage i konferencen. Det er dog ikke alle, der
kan ansøge om legatet.
Legatet er tiltænkt de FSD-medlemmer, som har fået skriftligt afslag på
deltagelse af deres hospitalsledelse.
Legatet dækker kun konferencegebyret. Transportomkostninger er således
for egen regning.
For at komme i betragtning til legatet skal følgende 2 konditioner være
opfyldt:
- Man skal være ordinært eller ekstraordinært medlem af FSD.
- Ansøgeren skal kunne dokumentere at have fået afslag på deltagelse
i Årskonferencen fra hospitalsledelsen.
Ansøgning om tildeling af legat skal sendes pr. mail til formanden på
Svchri@RM.DK senest fredag den 9. september. Tildeling vil ske efter
”først til mølle” princippet.
Vi glæder os til at se så mange af jer som muligt i Kolding ☺

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen 2016 bliver afholdt onsdag den 12. oktober kl 15:00
på Hotel Comwell i Kolding i forbindelse med Årskonferencen.
Dagsordenen udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.
Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen, har forslag eller brænder inde
med nogle ideer eller emner som generalforsamlingen kan behandle, så
skriv meget gerne en mail til mig med dine forslag (Svchri@RM.DK).

Med venlig hilsen
p.b.v.
Svend Christiansen
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