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Nyhedsbrev august 2018
Til alle medlemmer af FSD
Årskonferencen 22-24. oktober 2018 i Nyborg
Årskonferencen 2018 er i år flyttet østpå, og afholdes på Hotel Nyborg
Strand fra mandag den 22. oktober til 24. oktober. FSTA (Forum for
SygehusTeknik og Arkitektur) har valgt at udvide antallet af udstillere, og
derfor blev faciliteterne i Kolding for små.
Også i år er det med et meget spændende og alsidigt program.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så få det gjort.
Jeg håber, at så mange medlemmer som muligt vil bakke op om
konferencen og få nogle udbytterige dage med gode muligheder for networking på tværs af fag og hospitaler.
Generalforsamlingen 2018
Generalforsamlingen i år bliver afholdt umiddelbart efter afslutningen af
årskonferencen i Nyborg. Vi plejer normalt at åbne konferencen med
generalforsamlingen, men i år bliver altså som afslutning.
Generalforsamlingen starter om onsdagen den 24. oktober kl 13:15.
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, så er det bestyrelsens opfattelse, at tiden
er løbet fra begrebet "regionsrepræsentation". Dels er vi så få medlemmer
tilbage, at det er svært at opretholde en regionsstruktur i foreningen og dels
er de opgaver, som regionsrepræsentanterne skal udføre, enten forsvundet
eller automatiseret og digitaliseret via vores hjemmeside og nye
medlemsdatabase.
Bestyrelsen har derfor valgt at fremlægge en række vedtægtsændringer,
som fjerner omtalen af regionsrepræsentationen i vedtægterne.
Vi håber på denne måde også at vi dermed kan få flere deltagere til
brancherådsmøderne, da de således ikke er forbeholdt
regionsrepræsentanterne.
Endelig dagsorden til generalforsamlingen 2018, årsregnskabet 2017,
budgetforslag for 2019 samt formandens beretning, udsendes umiddelbart
før generalforsamlingen.

Temadagene, og samarbejdet med FSSD.
En enig bestyrelse har besluttet at samarbejdet med FSSD (Foreningen af
Sygeplejesker ansat ved Sterilcentraler i Danmark) på sigt skal overgå til
FSTA, i samråd med Henning Pedersen og Jan Friberg.
Henning og Jan har i en lang årrække har været tovholdere på dette
tilbagevendende årlige arrangement. Der har været en succes med mange
gode indlæg gennem årene, så herfra en stor ros og tak til Jan og Henning
for det store arbejde.
Både Jan, Henning og bestyrelsen ser frem til at FSTA og FSSD finder en
løsning for temadagene, og dermed får videreført traditionen.
IFHE konferencen 2018
IFHE (International Federation og Hospital Engineers) internationale
kongres afholdes i Brisbane, Australien den 6-11. oktober 2018. Læs mere
på dette link: http://event.icebergevents.com.au/ifhe-2018
I alt har 10 medlemmer fået tildelt rejselegat til konferencen.
2 FSD medlemmer, Preben Bybjerg og Thomas Stentoft Flackeberg har et
indlæg med på konferencen om energieffektiviseringer med titlen:
10 kV Transformer Replacement.
Det kan vi godt være stolte af i FSD ☺.
Hjemmesiden mangler en ny web-master!
Samarbejdet med vores leverandør af hjemmesideredigering og vedligehold, Grønbech ApS, har desværre vist sig at være udfordret.
Vi har ikke længere den fornødne tillid til firmaet, og søger derfor efter en
ny samarbejdspartner.
Ingen i bestyrelsen har den fornødne indsigt i, hvordan man passer en
hjemmeside med opdateringer mv., så derfor hører jeg meget gerne fra jer,
såfremt I har lyst og tid til at være hjemmeside-webmaster, eller hvis I
kender en person eller "prisbevidst" firma, som kan hjælpe os med dette.
Platformen (CRM-systemet) er Word-Press og hosting er hos DanDomain.
Nyhedsbreve udsendes via MailChimp.
Aflønning er efter aftale.
Få mere information hos undertegnede på 7842 3101.
Med venlig hilsen
p.b.v.
Svend Christiansen
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