--NCCS-NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

Protokoll styremøte NCCS 14/2017
TID:
Møteform:

4.september 2017 kl 1330 (-1500) (no/sv tid)
SKYPE for business (Margareta sendte ut vedlagte lenke:)

NCCSskypelänk.msg

Leder:
Sekretær:

Margareta Asp
Dag Karterud

DAGSORDEN:

139/2017

Dagsorden godkjent. Forslag om et «fysisk styremøte» kommer opp som evt sak.

140/2017

Protokoll fra møte 13/2017 godkjent.
Årsmøteprotokoll legges ut etter i underskrevet stand og legges ut på hjemmesiden
(PDF format).

141/2017

Överföring av medel till forskningsfond:
Styret besluttet å overføre kr 308 000,- , til Forskningsfondet. Dette tilsvarer hele
beløpet som i år ble overført NCCS ifra Wiley.

142/2017

Hemsidan:
Hjemmesiden skal etableres pånytt. Arbeidet er i gang og en «testside» er laget.
Dag arbeider med å sluttføre/implementere siden, slik at (eks) dokumenter kan legges
ut til orientering (eks årsmøteprotokoll).

143/2017

Information om processen med revidering av stadgar
Prosessen mer revidering av statuttene er i gang. Forslag til endringer sendes styret til
neste møte. Saken tas opp på årsmøte våren -18.

144/2017

Rundbrev – innehåll
Mange positive kommentarer ifra styret: Fint å få denne ut (pr epost).
Styret ber styremedlemmene skriver en kort presentasjon av seg selv (hvor vi jobber,
forskningsområde, link til høgskole/universitet) og synspunkter på teksten. Respons
ønskes innen to uker.

145/2017

Information om SJCS

Mange manuskript kommer inn, og det oppfattes som positivt. Noen er utenfor
«scope» –
Men tidsskriftet mangler reviewer! Vi oppfordres til å stimulere kollegaer til å være
reviewer. Styret diskuterte om en skulle vurdere evt incentiver som kan fremme
rekruttering til fagfellevurdering?

146/2017

Information från forskningsfonden
Intet å rapportere

147/2017

Styrelsemöte, workshop och årsmöte till våren:
Styret diskuterte form og innhold på årsmøte og foreslår neste årsmøte i slutten av
april 2018: 25-26 april på Mälardalen Högskola, Eskilstuna. På denne måten ville en
kunne utvide deltagere på deler av arrangementet (seminar for studenter og kollegaer)
Lena/Margereta ser på praktiske forhold rundt et slikt arrangement.
Aktuelle tema ble diskutert:
-Hvordan kunnskap kan komme pasienten til del?
-Tilägnelse av vårdvetenskapelig vetande?
-Vårdvitenskapelig skriving?
Aktuelle personer ble diskutert som bidragytere på seminar i tilslutning til årsmøtet.

148/2017

Evt
• Styret ønsker et styremøte der vi kan møtes ansikt til ansikt:
Forslag 18-19 januar 2018 på Arlanda. Lena sjekker rom og kostnader.
• Neste styremøte (skype):
16 november kl 10-12 (no/sv) tid!

Eskilstuna/Oslo, den 14.september 2017

Margareta Asp
Leder NCCS

Dag Karterud
Sekretær NCCS

