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Nyhedsbrev august 2019
Til alle medlemmer af FSD
Årskonferencen 2-4. oktober 2019 i Nyborg
Årskonferencen 2019 afholdes på Hotel Nyborg Strand fra onsdag den 2.
oktober til fredag den 4. oktober.
Da der er god plads på Hotel Nyborg Strand har FSTA (Forum for
SygehusTeknik og Arkitektur) valgt at tage alle de firmaer med, som ønsker
at udstille, hvilket giver mulighed for at se endnu flere spændende nyheder
fra de tilknyttede firmaer, og dermed en rigtig god chance for at få
opdateret, hvad der rører sig på markedet i vores branche.
Selve programmet er også i år meget spændende og alsidigt.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt, så kan du gøre det på dette link:
https://fsta.dk/konference/aarskonference-2019/deltagertilmelding/
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 2019
Generalforsamlingen afholdes på Hotel Nyborg Strand i forbindelse med
årskonferencen. Vi åbner faktisk konferencen med generalforsamlingen,
men der er selvfølgelig kun deltagelse af FSD medlemmer.
Generalforsamlingen er om onsdagen den 2. oktober med start kl 15:00.
Husk at indsende forslag til dagsordenen til undertegnede så jeg har dem i
hænde senest onsdag den 11. september.
Endelig dagsorden til generalforsamlingen 2019, årsregnskabet 2018,
budgetforslag for 2020 samt formandens beretning, udsendes på mail
umiddelbart før generalforsamlingen.
Temadagene, og samarbejdet med FSSD.
FSD og FSSD (Foreningen af Sygeplejesker ansat ved Sterilcentraler i
Danmark) har i fællesskab besluttet at genoptage samarbejdet om
temadage med fokus på drift og udvikling af sterilcentraler og de tilknyttede
tekniske anlæg. Fra FSD har Henning Pedersen, Jan Friberg, Lars
Grønager og Jens Molter Pedersen meldt sig til planlægningsgruppen.
En stor ros og tak til dem fra bestyrelsen, det er skønt at vi atter kan

genoptage denne gode tradition med temadage.
Temadagen forventes afholdt i uge 4 i 2020 et "centralt sted i Danmark".
IFHE konferencen 2020
IFHE (International Federation og Hospital Engineers) internationale
kongres afholdes i Rom, Italien den 23-28. maj 2020. Læs mere på dette
link: https://www.ifhe2020roma.info/
FSTA, der er den danske repræsentation i IFHE, opfordrer til, at indsende
forslag til indlæg fra dansk side. FSTA støtter de medlemmer der får
optaget et indlæg med et legat, se mere på FSTA's hjemmeside:
https://fsta.dk/vil-du-holde-indlaeg-pa-international-kongres/
FSD vil, ligesom ved de tidligere IFHE kongresser, støtte medlemmer, der
ønsker at deltage i kongressen med et rejselegat, jfr vores vedtægter.
Legatets størrelse vil være på kr. 10.000,- pr. medlem som tilskud til
transport, ophold og konferencegebyr.
Ansøgning om legat sendes på en mail til formanden
(svend.christiansen@randers.RM.dk) senest den 1. marts 2020.
Der uddeles maksimalt 15 legater. Er der flere ansøgere end legater vil
bestyrelsen forbeholde sig ret til at prioritere blandt ansøgerne.
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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