
Referat fra FSAIO´s Generalforsamling 2020: 
 
 Kl. 16-17: Dagsorden for FSAIOs 
generalforsamling  
1. Valg af dirigent.  
2. Valg af referent.  
3. Valg af stemmetællere.  
4. Bestyrelsens beretning.  
5. Godkendelse af regnskab for 2019  
6. Fremlæggelse af budget for 2021  
7. Valg af revisor.  
8. Indkomne forslag.  
9. Eventuelt.  
 

1. Ad. 1: IbenTousgaard, Redaktionsmedlem Dråbe-nyt vælges som dirigent 

2. Ad. 1: Majken Frederiksen, FSAIO´s bestyrelse vælges som referent 

3. Der vælges ikke stemmetællere, da GF afholdes virtuelt. Der aftales at ved afstemning skal man 

meddele på chat funktionen, hvis man ikke kan stemme for et forslag, eller hvis man er imod. 

4. Formand Dorte Søderberg, giver et resumé af bestyrelsens beretning. FSAIO forsøger at få 

indflydelse via politiske udvalg, gennem DASYS og specialeuddannelsesråd f.eks. Vi er 

repræsenteret nationalt, nordisk og internationalt. I 2019 har der været en stor udskiftning af 

bestyrelsesmedlemmer. Det samme er sket i Redaktionen, og Dråben Danmark er blevet til Dråbe-

nyt. FSAIO har indgået en samarbejdsaftale med den nye redaktion. 

5. Kasserer Jytte Pedersen gennemgår FSAIO´s årsrapport 2019. Der er et spørgsmål til faldende 

medlemstal og hvorfor medlemmerne vælger at udmelde sig, og om bestyrelsen har undersøgt 

dette. Svaret er, at der er forskellige grunde til at man ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab. Det 

kan være alder, arbejdssituation, manglende arrangementer grundet COVID 19 osv. Der er også 

spørgsmål til tilskuddet til netværksgrupperne i årsrapporten. Jytte Pedersen redegør for 

tilskuddet. Herefter er årsrapporten godkendt af alle deltagere. 

6. Kasserer Jytte Pedersen gennemgår forslag til budget for 2022. Jytte redegør for at man allerede nu 

kan begynde at rette til igen, pga. det faldene medlemsantal.  Der er spørgsmål til om Dråbe-nyt 

altid bliver støttet med 5% af det samlede budget for FSAIO. Dette afvises og beløbet for støtten 

aftales fra år til år med redaktionen. Beløbet bliver altid aftalt pr. medlem. Så er der et afklarende 

spørgsmål til hvordan beløbet er beregnet ud at 1500 medlemmer á 400 kr. bliver beregnet til 

450.000 kr. Svaret er at beløbet er uden moms. Herefter er budgettet godkendt af alle deltagere. 

7. Helle Schønning, anæstesisygeplejerske Gentofte Hospital, bliver genvalgt som FSAIO´s 

bilagskontrollant. 

8. Ingen indkomne forslag. 

9. Evt.: Det oplyses at FSAIO´s kommende arrangement, Forårslandskurset 2021, er udsat på 

ubestemt tid. 

Vinder af FSAIO´s lodtrækning af et gratis medlemskab af FSAIO for 2020 blev Dorte Choi Lisby, 

opvågningssygeplejerske, Middelfart Sygehus. 


