PROGRAM VID DNHL:s

”KONGRESS 2019”
DEN 4-6 OKTOBER
PÅ CLARION HOTEL I STAVANGER !
FREDAGEN DEN 4 OKTOBER
Kl.19.30 är det reserverat bord på Egons Restaurang i Stavanger
LÖRDAGEN DEN 5 OKTOBER
kl.07.30-08.45
God morgen - nydelig frokost
kl.09.00-12.00
Kongressen
kl.12.30
Avgang pretour / sightseeing
- DNHL,2020 - fasiliteter og lokasjoner
- greit fottøy er bra på turen
kl.12.50
Velkommen til Randaberg
kl.13.00
Lunch
kl.13.45
Omvisning
kl.15.00
Avreise videre til Sola
kl.15.30
Omvisning Sola Golf Klubb
Frisk drikke kan kjøpes
kl.16.30
Retur tilbake til hotellet
kl.19.15
Felles avgang til Fisketorget - vi møtes i resepsjonen
SÖNDAGEN DEN 6 OKTOBER
kl.07.20Frukost
HEMRESA

ARRANGEMANGET
”DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
ÅTERVÄNDER TILL STAVANGER DEN 11-14 JUNI 2020 !
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DELTAGARE VID DNHL:s ”KONGRESS 2019”
DEN 4-6 OKTOBER I STAVANGER.
PRESIDIET (8)
Arild Johansen
Lars-Göran Bengtsson
Merete Skellanger Hilby
Lars G. Hansen
Gitte M. Nielsen
Hannu Nurminen
Rudolf Adolfsson
Lasse Magnusson

president
sekreterare
kassör
vicepresident
ledamot
”
”
”

det norska förbundet (NHIF)
det svenska förbundet (SSIF)
de norska föreningarna
det danska förbundet (DHIF)
de danska föreningarna
de finska föreningarna
de isländska föreningarna
de svenska föreningarna

HEDERSLEDAMÖTER (2)
Poul-Erik Oppelstrup
Rolf Vifladt
FÖRENINGSDELTAGARE (24)
DANMARK (2)
Freddy Ipsen
John Jensen

IF Bispebjerg Hospital, Köpenhamn
”

NORGE (21)
Sigrun Hoen Evensen
Kaviiytha Genghateran

Haukeland Sykehus IL, Bergen
”

Lina Buer
Merete Skjönhaug
Anja Kråböl

Oslo Universitetssykehus BIL
”
”

Sissel Undheim
Ann-Iren Karlsen

SI-Aktiv, Gjövik
”

Finn Olav Bakken
Camilla Olstad
Gier K. Utstumo
Mona F. Johansen

SI-Aktiv, Lillehammer
”
”
”

Vibeke Hop
Dag Raugstad
Vigdis Murvold
Ingve Sandvold
Öyvind Watland
Karin Haaland

Stavanger Universitetssykehus BIL
”
”
”
”
”

-2My Torkildsen
Janne Selle
Trond Haaland
Hildegunn Hare

Stavanger Universitetsykehus BIL (fort)
”
”
”

SVERIGE (1)
Mikael Nilsson
TOTALT: 34 ST

Landstingets PK N:v Götaland (LPK)
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DAGORDNING I SAMBAND MED DNHL:s ”KONGRESS 2019”
DEN 5 OKTOBER PÅ CLARION HOTEL STAVANGER.
§1

INLEDNING

§2

KONGRESSENS BEHÖRIGA UTLYSNING

§3

VAL AV FUNKTIONÄRER FÖR KONGRESSEN
- ordförande
- sekreterare
- 2 st justerare
- 2 st rösträknare

§4

PRESIDIETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DEN GÅNGNA
MANDATPERIODEN (1/8 2017-31/7 2019)

§5

RÄKENSKAPER/BOKSLUT FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN
(1/8 2017-31/7 2019)

§6

REVISORERNAS BERÄTTELSE SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET
FÖR PRESIDIET FÖR DEN GÅNGNA MANDATPERIODEN (1/8 2017-31/7 2019)

§7

INKOMNA FÖRSLAG (MOTIONER) FRÅN PRESIDIET, MEDLEMSFÖRENING
ELLER RIKSOMFATTANDE FÖRBUND

§8

FASTSTÄLLANDE AV ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR PRESIDIETS VERKSAMHET
UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN (1/8 2019-31/7 2021)

§9

FASTSTÄLLANDE AV EKONOMISK PLAN/BUDGET SAMT KONTINGENT
UNDER DEN KOMMANDE MANDATPERIODEN (1/8 2019-31/7 2021)

-2§ 10

VAL AV:
a) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som väljs av kongressen
b) ledamöter samt personliga suppleanter i presidiet som utses av resp lands
riksomfattande förbund och fastställes av kongressen
c) president av ovanstående valda ordinarie ledamöter
d) kassör av ovanstående valda ordinarie ledamöter
e) två revisorer inför kommande mandatperiod
f) valberedningen, bestående av tre ledamöter från Danmark, Norge och Sverige
inför nästa kongress.

§ 11

ÖVRIGT
Som avslutning på kongressen kan andra frågor som berör Samarbetsorganisationen
tas upp av deltagarna, ex information om kommande arrangemang, men dessa kan ej
beslutas av kongressen.

§ 12

L-GB

AVSLUTNING
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MOTIONER TILL DNHL:s KONGRESS 2019
MOTION NR 1
REPRESENTATION I PRESIDIET
Förslagsställare: Presidiet

Presidiet föreslår att representationen i presidiet minskas till en representant från resp land, samt
att förutom dessa utse en kassör från det landet som har flest medlemsföreningar, enligt följande:
- varje land, som har ett rikstäckande förbund, anmäler sin egen representant
- från övriga länder utses en representant som väljs av kongressen
- kassören utses från det landet som har flest medlemsföreningar och väljs på kongressen
- till varje representant anmäls/väljs en personlig suppleant.
Samarbetsorganisationen har under de senaste mandatperioderna minskat betydligt
när det gäller antalet medlemsföreningar. Detta betyder att organisationens ekonomiska
förutsättningar minskar och bör ses över. Detta innebär bl a:
- att presidiemöten genomförs endast i samband med kongress, De Nordiske Hospitals Lege
och vid ev andra större arrangemang
- att VU genomför endast möten via mail eller skype.
NUVARANDE STADGAR NÄR DET GÄLLER REPRESENTATION
Samarbetsorganisationen leds av ett presidium som väljs på kongressen
enligt följande:
- varje land har en representant (a)
- representant nummer två utlöses om landet har ett eget rikstäckande
förbund, som utser sin egen representant (b) , eller om landet har minst
fem medlemsföreningar (a)
- till varje representant väljs/utses en personlig suppleant.

MOTION NR 2
ÄNDRING AV STADGARNA FÖR MEDLEMSKAP I DNHL
Förslagsställare: Presidiet

Presidiet föreslår att:
Anställd inom vårdsektorn i de Nordiska länderna har rätt att deltaga vid arrangemang
som genomförs av Samarbetsorganisationen även om han/hon inte är medlem i någon
förening.
Förutom deltagaravgift etc till resp disciplin betalar han/hon 200 norska kronor extra som
senare skall överföras till DNHL.

-2Presidiet tror att det finns många anställda inom vårdsektorn i Norden som inte är medlem i
någon förening, men som vill ändå deltaga vid ex ”De Nordiske Hospitals Lege”.
NUVARAND STADGAR NÄR DET GÄLLER DELTAGARE SOM EJ ÄR MEDLEM
I NÅGON FÖRENING
För närvarande finns inget skrivet i stadgarna när det gäller deltagare som ej tillhör någon
förening.

MOTION NR 3
Förslagställare: Presidiet

FULLMAKT FÖR PRESIDIET ATT GÖRA MINDRE ÄNDRINGAR I TÄVLINGSBESTÄMMELSERNA OCH KODKÄNNA S K ”PRÖVA-PÅ-GRENAR” VID ”DE NORDISKE HOSPITALS
LEGE”.
Kongressen ger presidiet fullmakt till att göra mindre ändringar i tävlingsbestämmelserna
och godkänna s k ”pröva-på-grenar”. En sådan ändring skall godkännas av påföljande kongress.

MOTION NR 4
Förslagsställare: Haukelands BIL, Bergen

FÖRSLAG PÅ FÖRÄNDRADE TÄVLINGSBESTÄMMELSER I ORIENTERING
Påmelding
Deltagere må oppgi navn, fødselsår, løype, brikkenummer og idrettslag
Klass/ alder
Klasseinndeling damer/ herrer (alder per 31.12 inneværende år)
-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70Det konkurreres i individuelle klasser.
Løyper og løypelengder
A-løypen ca 4 km. En A løype skal, innenfor det terrenget tillater, være krevende og gi varierte
utfordringer.
C-løypen ca 2,5-3 km km. En C løype skal være variert, men strekkene skal ikke gi for store otekniske utfordringer og være knyttet til ledelinjer. Postene skal plasseres i nærheten av tydelige
holdepunkter.
Den oppgitte løypelengden er veilledene og må tilpasses terrengtype.
Premiering
Det deles ut medaljer i alle klasser.
Arrangør må lage innbydelse som inneholder:
Oppmøtested og tidspunkt for oppmøte. Evt gangtid fra oppmøtested til start
Klasseinndeling
Løypelengde, kartmålestokk, ekvidistanse, alder og ev kvalitet på kart
Kontaktperson til arrangør eller DNHL??

-3Startordning
Kart utleveres 1 min før start. Enkeltstart med minimum 1 minutts startintervall for
løpere i samme løype
Brikke
Arrangør må oppgi om deltagerne skal stille med egen brikke. Arrangør må stille med lånebrikke til
løpere som ikke har egen brikke eller har brikke som ikke er tilpasset arrangørens system.
Resultatliste
Fullstendig resultatliste med navn på alle som har startet (også de som er disket eller
har brutt)
Løpsantrekk
Løpsantrekket må dekke hele kroppen uten hode, hals og armer
NU GÄLLANDE TÄVLINGSBESTÄMMELSER I ORIENTERING
KLASS ÅLDER
Klassindelning: Damer/herrar ( Ålder per 31/12)

- 34 år
 35 - 44
 45 - 54
 55 - 64
 65
Det konkurreres i individuelle klasser.
LØYPER OG LØYPELENGDER:
- alle klasser og kjønn konkurrerer i samme løype på 5 km
- denppgitte løypelengde er veiledende og må tilpasses terrengtype
- ved stor deltagelse kan kvinner og menn ha forskjellige traséer(> 30).
PREMIERING
Det deles ut medaljer (guld, silver och brons) i alle klasser. Dessutom skall det
delas ut premie till bäste herre och bäste dam.
INNBYDELSE OG OPPLYSNINGER VED FREMMØTE
Følgende opplysninger er obligatoriske:
- starttidspunkt for første start
- klasseinndeling
- fremmøtested/samlingsplass evt. gangtid til samlingsplass og start
- løypelengde, kartmålestokk, ekvidistanse, alder og ev. kvalitet på kart
- vaskemuligheter
- løpsleder.
STARTORDNING
Det skal være enkeltstarter med et minutts mellomrom - ved stor deltagelse kan forskjellige klasser
starte samtidig (>30) - på løp med forhåndspåmelding skal startlister være oppslått - alle postene
være opptegnet på kartet med angitt rekkefølge.
MERKING AV POSTENE
Hver post merkes med en to- eller tresifret tallkode.

-4TIDTAKING
Løpstid for løper som kommer for sent til start regnes fra offisiell starttidspunkt - straffetid blir lagt til
løpstiden for hver post som blir registrert i feil rekkefølge - det benyttes IT-brikke under løpet. Hvis
løperen ikke har egen brikke eller brikken ikke er tilpasset arrangørens system, skal løperen få
låne
brikke av arrangøren under løpet.
RESULTATER
Arrangøren skal ha resultatservice ved mål. Fullstendig resultatliste med navn på alle som har
startet
(også de som er disket, og de som har brutt).
LØPSANTREKK
Løpsantrekket må dekke hele kroppen unntatt hodet, hals og armer.
Der hvor konkurransene ikke dekkes av DNHLs regler, gjelder de internasjonale lover og
konkurranseregler
for.

MOTION NR 4
Förslagställare: SI-Aktiv
FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRADE TÄVLINGSBESTÄMMELER I BOWLING
Vi ønsker at det skal være forhåndsmeldte lag i Bowling herrar och damer 2-manna lag. Det blir
mest rettferdig, og det er enklere for arrangør også.
NUVARANDE STADGAR NÄR DET GÄLLER BOWLING LAG
Klassindelning: Lag
Herrar och Damer tvåmannalag:
Här räknas resultaten från den individuella tävlingen på fredagen.
De två bästa resultaten individuellt från samma förening blir mästare i tvåmannalag
Mixed spelas på lördagen.

VERKSAMHETSPLAN
FÖR SAMARBETSORGANISATIONEN
“DE NORDISKE HOSPITALS LEGE”
UNDER MANDATPERIODEN 1 AUGUSTI 2019-31 JULI 2021.
att “De Nordiske Hospitals Lege 2020” genomförs, enligt upprättat
arrangemangsavtal med Stavanger Universitetssykehus B.I.L,
den 11-14 juni i Stavanger, Norge
att under mandatperioden hitta och ingå arrangemangsavtal med arrangör
för "De Nordiske Hospitals Lege 2022"
att fortsätta ett aktivt arbete, i samarbete med de nationella förbunden
i Danmark (DHIF) och Norge (NHIF), för att fler föreningar inom
vårdsektorn i dessa länder skall söka medlemskap i Samarbetsorganisationen
att i detta arbete även ta hjälp av bedrifts- och korpidrottsförbunden
i Danmark, Norge och Sverige
att verka för att Samarbetsorganisationens hemsida utvecklas på ett
positivt sätt för att uppfylla de krav medlemsföreningarna ställer
att Samarbetsorganisationens presidiemöten, av ekonomiska skäl,
endast genomförs vid kongress och vid "De Nordiske Hospitals
Lege", övriga kontakter bör tas via mail eller över skype

