Proposition 1: 2016

Bakgrund
Vartannat år arrangeras en internationell kongress, School Nurses International (SNI), på olika platser
i världen. Sverige representeras med ett antal deltagare varav flera medverkat med uppskattade
föreläsningar. Riksföreningen för skolsköterskor har representerats av ordförande. De senaste två
kongresserna, 2013 och 2015, har ytterligare en representant från styrelsen deltagit.
Sveriges relativt stora deltagande har gjort att röster höjts för att Sverige ska stå som arrangörsland.
Riksföreningens styrelse kommer ansöka om att arrangera 2019 års kongress i Sverige. För att kunna
genomföra ett sådant arrangemang krävs en mycket stor arbetsinsats samt erfarenhet från
internationella kongresser.
Riksföreningens styrelse ställer denna proposition för att få årsmötets bifall till att gå vidare med en
ansökan om vara arrangör och vad som i övrigt krävs för att styrelsen ska få den erfarenhet och de
kontakter som behövs för att arrangera SNI år 2019.
Detta skulle ske genom att hela styrelsen deltar på SNI år 2017 då den arrangeras i USA. Styrelsen
avser förlägga ett av årets styrelsemöten i anslutning till kongressen och därmed minska kostnaderna
för övriga styrelsemöten under året. Riksföreningen för skolsköterskors styrelse avser även att ta
hjälp av en arrangörsgrupp bestående av fyra personer med forskningsanknytning, erfarenhet
nationella kongresser och/eller styrelseerfarenhet. Dessa personer kommer att få kongressavgiften
för SNI år 2017 betald av Riksföreningen för skolsköterskor. Budget för dessa förslag finns som bilaga.
Var 2019 års kongress ska äga rum avgörs vid kongressen år 2017. SNI’s styrgrupp förbereds redan nu
på att Sverige kommer att ansöka om att få arrangera SNI år 2019.

Riksföreningens styrelse föreslår
- att årsmötet bifaller styrelsens proposition om förberedelser och arrangerande av SNI år 2019

Bilaga till proposition 1 2016

Budgetförslag för deltagande SNI 2017
Kongressavgift 9 styrelseledamöter

á 5000

Kost och logi styrelsen 7 nätter

45 000
75 000

Flygresa 9 styrelseledamöter

á 8000

72 000

Kongressavgift arrangörsgrupp

á 5000

20 000

Avgår styrelsemöte augusti

- 50 000

Ordf. + styrelseledamot som deltar
även om inte hela styrelsen åker

- 42 000

Beräknad extra kostnad totalt

120 000 kr

