NOFI
2005-01-01
2005-12-31

Resultatriikning
Intikter
Medlemsavgfter
KonferensavgifterMalmo
0wiga intiikter
Summa

5.655:00
2.943:00
55:42
8653t42

8653t42

Kostnader
Reseersiittringar
Webhotellsavgrft
DomdnavgiftNofi.info
Owigakostrader
Summa

2.175:00
2.985:00
994:00
522288
6.676:88

-6.676:88

Arets resultat

Balansriikning

1.976t54

2005-12-31

Tillgingar
Kassaochbank

Summatillgflngar

1.976254

r.976.54

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Vid [rets b0rjan
Arets resultat
Skulder

Summaskulder och eget kapital

0
1.976:54
0
1.976254
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Arsmdtet och temadaghcillsi Tromsciden25 april 2005.
Vid irsmcitet utfcirdesen del ftiriindringar av stadgarna.Arsavgiften fcir medlemskapfaststiilldestill
20 Euro. IngegerdBergbom, Sverige,Eva GjengedalNorge och Ingvar Frid Sverigeomvaldestill
ordinarie ledamciteri styrelsenpi tvi Ar och Sissel Storli Norge, Ingrid Egerod, Danmark och
Anetth Granberg Axdll till ordinarie styrelseledamciterpi ett flr.
Tema dagenhandlade om sjukskciterskanspedagogiskaperspektiv med ftirel[sning av Else
och ftireliisningav Hege S
Lyckeslet,lektor, Bergen "Den dagliga sjukskdterskekunskapen"
"Intensivv6rdssjukskciterskornas
ur ventilator".
vid
urtriining
kompetens
Haugdahl,MSc
i Gdteborgden 16juni. bestiimdes
Styrelsenhar triiffats den 3 mars 2005 i Oslo. Vid styrelsem<itet
planen ftir 2006 flrs aktiviteter, med ett irsmrite och temadagom etik i Stockholm i april och
styrelsemtiteni februari och juni 2006.
I sambandmed styrelsemcjteti oktober i Malmd arrangeradesen temadag fcir medlemmarnasom
handladeom sederingav respiratorpatientenpatienter. Fciredragenhdlls av Karin Samuelsson,
Lund. doktorand vid sektionen ftir omv6rdnad,Minne i relation till sederingsdjuphos IVA
patienter" Ingrid Egerod Dr Pol, Sederingspraxisi Danmark och Astrid Svendsrud,MSc Oslo,
Sedering av intensivpasienter-Pasientensopplevelseav smertelindring og bevissthetsreduksjon."
Hemsidan uppdaterasoch utvecklas kontinuerligt under iret ftir att nfi en optimal tillg?inglighet till
information fiir medlemmarna.Webbansvariga[r Sue Harden och Thomas Eriksson. Kostnaden ftir
hemsidanberiiknastill cirka 3000 kr per ir. Medlemsregistretuppdateraskontinuerligt. Fciratt tlcka
kostnadernatas en viss avgift ut av medlenunarnavid temadagaroch en sttirre avgift ftir dem som
inte iir medlemmar.
Id6er fcir ett gemensamtforskningsprogramhar vid flera tillfiillen diskuterats och en plan ftir flera
sidana forskningsid6erhar phgf/;tunder iret. Styrelsenhar [nnu inte gjort nigra anscikningarom
medel fiir att driva ftireningen och inte heller har anscikningarom medel fcir forskningsprojekt under
6ret gjorts. De ekonomiska begriinsningamahar medftirt att det har varit svirt att tr?iffasoch planera
projekten och att det i sin tur piverkar mcijlighetema att anscikaom forskningsmedel.
av Europeanfederationof Critical CareNursing associationsi
Vid den andrakongressen
Amsterdamden 10-12november2005 deltog cirka 20 medlemmarvarav 11 h6ll ftiredrag,deltog i
workshops eller visade en poster. Ordftirande fcir NOFI var inbjuden som plenarfcireldsareoch
ftjreliste civer iimnet Family centred care acrossthe life continuum. Nigfa andra medlemmar var
ocksfl inbjudna som moderatorervid sessionerna.
Gciteborgden 16 mars 2006
IngegerdBergbom
Ordftrande

