KORT NYT OM OS

NCP på hjemmesiden og online
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder finder
sted den 11. juni,
20. august, 3. oktober
og 13. november.
Hvis du har en forespørgsel, som du
ønsker behandlet på et bestyrelsesmøde, skal dette sendes til sw@diaetist.dk
senest 3 uger inden mødedato.

FaKDs bestyrelse deltager i Folkemødet på
Bornholm d. 12-15. juni 2014.
Læs mere om deltagelsen i næste udgave af Diætisten og på hjemmesiden.

Opdateret
hjemmeside
Har du været på hjemmesiden for
nylig?
Den har nu fået en grundig gennemgang, og både kalender, arrangementer og litteratur er nu opdateret og
tilgængelig for alle medlemmer.
Kom på hjemmesiden
Er du blevet citeret i en artikel, eller
har du selv skrevet noget? Send det til
webmaster@diaetist.dk, så lægger vi
det på hjemmesiden til glæde for alle.

Har du spørgsmål omkring NCP, eller hvordan du kan bruge det i din praksis? Log ind
på hjemmesiden - vælg dialog & netværk - FaKD netværk - NCP. Her er der mulighed
for at stille spørgsmål til vores NCP ansvarlige.
NCP er nu tilgængeligt online! Find et link til den amerikanske hjemmeside og
de uanede mængder af information, som gør din praksis med NCP lidt lettere.

Sæt
kryds
Årsmøde og Generalforsamling 2014.
Fredag d. 31. oktober i Odense. Du
får et fagligt program, som fortsættes
med generalforsamling og afsluttes med
middag for alle deltagere.

HUSK
- at indstille kandidater til ”årets medlem” og
”årets studerende”. Der er deadline d. 1. ok
tober, hvor navne på kandidater og beskrivel
se af, hvorfor denne person skal have prisen,
skal være modtaget. Send din indstilling til
post@diaetist.dk og skriv ”årets medlem”
eller ”årets studerende” i emnefeltet.

ERFA-grupper
Er du med i en ERFA-gruppe? FaKD samler
information til hjemmesiden om ERFA grup
perne. Både så de nye inden for specialerne
kan finde ligesindede til faglig sparring og så
vi har eksperter inden for hvert område, som
kan kontaktes, når der er behov for specifik
viden.
Skriv til webmaster@diaetist.dk hvis du
er kontaktperson i en ERFA gruppe.

FaKD
GO
SOCIAL!
Ny og opdateret hjemmeside, og FaKD
på Facebook, Twitter & LinkedIn. Følg
os, og vær opdateret.
Tjek også hjemmesidens mulighed
for debat og klummeskriveri.

Vind en overraskelse!
Der er oprettet en ny fane for familien Danmark, som ønsker at vide mere om ernæring. Indtil videre har vi kaldt den ”kostvejledning”, men vi har brug for et bedre
navn. Kan du finde på et, så modtager du en lille overraskelse med posten.
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