NYHEDSBREV JANUAR 2020
IFHE konferencen 2020 i Rom
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/
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.
Invitation til Brancherådsmøde i Middelfart tirsdag den 21 april – onsdag den 22.
april
Foreningen af sygehusmaskinmestre i Danmark (FSD) og Maskinmestrenes Forening (MMF)
inviterer hermed til det årlige brancherådsmøde for sygehuse.
Brancherådsmødet er åbent for alle ordinære medlemmer af FSD.
Efter aftale med MMF har tillidsmænd dog fortrinsret til at deltage.
Arrangementet afholdes på
Hotel Park,
Viaduktvej 28,
5500 Middelfart
Vi starter den 21. april med ankomst og indlogering kl 17-18.
Herefter er der fælles spisning og kl 20-22 afholdes første del af brancherådets møde.
Om onsdagen den 22. april fortsætter mødet, hvorunder MMF vil holde et indlæg om aktuelle
foreningsforhold.
Dagen slutter med fælles frokost ved 12 tiden.
Der kommer en mere detaljeret dagsorden senere.
Arrangementet er gratis, og betingelsen for deltagelse er, at man er ordinært medlem af FSD
og MMF.
Der er 20 pladser i alt til rådighed.
Hvis du er interesseret, så skal du tilmelde dig til undertegnede senest fredag den 20. marts kl
12:00.
Ved afbud efter den 7. april kan der evt. blive opkrævet gebyr på kr. 1.000,- for udeblivelse,
da vi hæfter for udgifterne overfor hotellet.
Jeg håber ovenstående har vakt din interesse ☺
Med venlig hilsen
Svend ChristiansenTeknisk chef
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 15 - 8930 Randers NØ
Tel. +45 7842 3101E-mail: S.C@RM.dk

