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SAKSLISTE

1. Registrering av stemmeberettigede

2. Oppnevning av ordstyrer

3. Oppnevning av 2 referenter

4. Oppnevning av 3 medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenning av innkalling

6. Godkjenning av saksliste

7. Valg

Ved GF i mars 2020 ble 2 styrerepresentanter valgt inn i styret for 1 år.
Styrerepresentantene ønsker ikke gjenvalg og det er da nødvendig med valg
for komplimentering til et fullverdig styre.
Valgkomiteen har bestått av Camilla Løvall, Wenche Rannestad og Gunnhild
Emmerhoff.

7.1 Valg av representanter til styret

Kandidatene har signert på at de stiller til valg for 1 år og har skrevet under
på at de er underforstått med følgende fra vedtektene/retningslinjene:

- styremedlemmer og varamedlemmer velges i samme valg, der antall
stemmer avgjør om man får plass i styret eller blir varamedlem.

- Styret konstituerer seg selv på første styremøte. Dette innebærer fordeling
av følgene verv: Nestleder, sekretær, kasserer, web-ansvarlig og styremedlem
på det første styremøtet.

- Velges man inn som vara forplikter man seg til å delta på styremøter dersom
noen i styret melder forfall, eller å tre inn som fullt medlem i styret dersom et
valgt medlem må trekke seg før valgperioden utløper.



- Koordinator for stomi- og kontinenssykepleierne velges på eget valg.

- Ansatte hos utstyrsprodusent, importør av stomiutstyr eller ansatt i
apotek/bandasjist kan ikke stilte til valg i styret.

- Verv i styret honoreres. Varamedlem får møtehonorar når man må delta.

Det skal ved denne generalforsamlingen velges 2 styremedlemmer og
2 kandidater stiller til valg. Det stemmes på 2 stk.

Følgende kandidater stiller til valg:

Alder:50

Årstall du ble utdannet sykepleier: 2019

Tilleggsutdannelse: Flerkulturelt helsearbeid, enkelt emner i
sosialpsykologi og organisasjonspsykologi (samarbeid, kommunikasjon
og ledelse).

Arbeidsgiver pr. d.d.: Sunnaas sykehus HF

Arbeidserfaring: Sykepleier, kunderådgiver i Telenors kundeservice,
programleder, tekniker og radio-dj i Kristiansand radio 1 sør, Radio Sør og
Radio ung.

Erfaring fra styre / organisasjonsarbeid: Ulike verv i Norilco fra 1999, går
av som nestleder i Norilcos hovedstyre juni 2022.

Andre ev opplysninger du tenker er viktig {f.eks. hvorfor du stiller til
valg):

Jeg fikk en henvendelse fra nominasjonskomiteens, med forespørsel om
jeg kunne tenke meg å stille som kandidat i forbindelse med valg av
styremedlemmer i SISK. I tillegg til at jeg synes organisasjonsarbeid både
er givende, spennende og moro, er jeg personlig interessert i fagfeltet.

Alder: 30 år



Årstall du ble utdannet sykepleier: 2014

Tilleggsutdannelse: Stomi- og kontinenssykepleier

Arbeidsgiver pr. d.d.: Akershus Universitetssjukehus

Arbeidserfaring: Gastrokirurgisk sengepost, gastrokirurgisk poliklinikk og
stomipoliklinikk

Erfaring fra styre/organisasjonsarbeid: Styremedlem Fet IL turn, økonomi
(fører timelister - som ledd mellom trenere og regnskapsfører. Resultater,
budsjett og godkjenne bilag) Styremedlem i tidligere sameie x 2. FAU
representant i barnehagen til mine barn.

Andre ev opplysninger du tenker er viktig (f.eks. hvorfor du stiller til valg):

Jeg har noe erfaring fra styrearbeid, men nå kunne jeg tenkt med å sitte i
styret til SISK grunnet interesse for faget.


