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Saksliste
16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.
Referat fra forrige møte. Godkjent.
17/14 Evaluering av Årsmøte 2014 i Stavanger
Oppsummering av tilbakemeldinger etter Årskonferansen 2014
Arrangementskomiteen har fått mye ros og gode, muntlige tilbakemeldinger underveis under konferansen og i
etterkant. Vi opplevde gjennomgående god stemning og mener vi gjennomførte arrangementet på en god måte.
Vi har fått inn totalt 120 evalueringsskjema. Detaljeringsgraden er selvfølgelig varierende, og karakterene (fra 1 – 6)
som ble gitt oppsummeres slik:
 Hvordan var ditt faglige utbytte: 4,5
 Vurdering av sosialt arrangement: 5,0
 Valg av ukedager (torsd/fred): 5,5
 Styrets arbeid: 5,1
 Totalinntrykk: 4,5
Arrangementskomiteen er godt fornøyd med dette og mener vi kan konkludere med at vellykket arrangement.
Etter å ha jobbet oss igjennom skriftlige kommentarer sitter vi igjen med noen hovedinntrykk:
Dag to ble opplevd som noe bedre eller mer nyttig sammenlignet med dag en. Det er særlig Alle Møter og
Pasientrettigheter som blir trukket frem som positivt. Dag en er det innlegget fra KORFOR om pasienter som ikke
tilpasser seg hjelpeapparatets krav som får mest positiv omtale.
Det er en del kommentarer der man ønsker seg flere tema som er relatert til ledelse, kontortjenestens fremtid og
visjon, utdanning etc. Alle disse tilbakemeldingene blir overlevert til neste års arrangementskomite.
I år hadde vi ikke lagt opp til «Glimt fra sykehusnorge» delvis fordi det ofte har vært en tung post å få innspill til. På
direkte spørsmål var det mange som meldte at vi gjerne kunne hatt noe fra flere sykehus. Samtidig var det en
kommentar som gikk på at disse glimtene like gjerne kan konsentreres om den regionen/sykehuset som arrangerer
årsmøtet, så vil det automatisk bli variasjon.
Det var mange, og nesten utelukkende positive tilbakemeldinger på byvandringen. Vi oppfatter at en uformell
samling rundt en aktivitet i mindre grupper legger godt til rette for at folk skal knytte nye kontakter.
En av tingene som har trukket ned vurderingen av arrangementet var lunsjen dag 1. samt noe klager på
hotellet/standarden etc.
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18/14 Årskonferansen 2015
Konferansen holdes i Tromsø 17. og 18. september 2015
Konferansehotell ikke endelig bekreftet. Temaer er heller ikke ferdig diskutert.
19/14 Økonomisk status v/kasserer
Budsjettet for årskonferansen i Stavanger 2014 ikke endelig ferdig. Det er et godt
overskudd.
20/14 Status ny Web-design på hjemmesiden
Bestilles slik som forespeilet.
21/14 Møteplan for styret framover;
Neste møte 9. februar via Lync. Innkalling sendt til medlemmene.
Saksliste kommer.

t!
Anne Flaatten
referent
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