
Referat fra a rsmøtet i NIFS 04.02.16 

1. Valg av ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Edel Olstad 

Referent: Guro-Marie Eiken 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ingen anmerkninger 

 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen 

 Michelle Trollsås 

 Elin Drillen 

 

4. Styrets årsmelding ved leder Arne Langøen 

Ligger i kursheftet og det legges ut på NIFS sin hjemmeside.  

Fokus i året som har gått: 

 En av styremedlemmene måtte trekke seg, Rolf Hagen. Det blir valgt inn ny person i år. 

 Medlemsmasse: 01.01.16: 890 medlemmer 

 Saker:  

o NIFS-seminaret holdes annen hvert år i Oslo 

o Oversatt de nye EUPAP retningslinjer fra engelsk til norsk  

o Helsepolitisk påvirkning sammen med Medtec  

o Samarbeid med sponsorfirma 

 Aktiviteter: 

o Styret har tre faste møter i løpet av året; ett i forbindelse med NIFS seminaret, ett på 

våren og ett to dagers møte på høsten  

o Promotere stipender 

o NIFS 2015 var på Fornebu 

 

Spørsmål fra Thomas Sjøberg om å arrangere seminar i Finnmark.  

 

Spørsmål om samarbeid med faggrupper/organisasjoner som NSF. 

 

Spørsmål om hva som konkret er målet med det fagpolitiske arbeidet: forutsigbar og ryddig 

finansiering, felles behandling og felles undervisningsstrategi 

 

Kan NIFS være en primus motor til å utarbeide et standardkurs i sårbehandling for 

legestudenter? 

 

Har NIFS hatt fagplaner til sårutdanningene på høring? 

 

Godkjent årsmelding. 

 

5. Godkjenning av styrets reviderte årsregnskap 

Kasserer Oddveig Haug presenterte regnskapet for 2015: 



 Større driftsinntekter 2015 sammenlignet med 2014 

 Overskudd 2015 på kr. 172 000 

 Sum egenkapital 1.482 millioner 

 

Ingen innvendinger og godkjent regnskap. 

 

6. Fastsettelse av kontingenten for neste år 

Medlemskontingenten holdes uendret på kr. 400. 

 

7. Saker fremlagt av styret 

Ingen saker. 

 

8. Saker fremlagt av medlemmene 

Ingen saker. 

 

9. Valg 

 

Styrets sammensetning 2015: 

 

Leder:  Arne Langøen 

Nestleder: Brita Pukstad  

Sekretær: Guro-Marie Eiken  

Kasserer: Oddveig Haug  

Styremedlemmer: 

Eva Kronholm Heiberg  

Øystein Espeland Karlsen  

Astrid Haaskjold Lossius  

Ove Thorsen  

Anne-Kristin Dypvik Bjørvik  

 

 

Ingen av valgkomiteens medlemmer er tilstede. Arne Langøen legger fram på vegne av 

valgkomiteen og følgende er forslag til nytt styre for 2016:  

 

Leder:  Arne Langøen (på valg) 

Nestleder: Brita Pukstad (ikke på valg) 

Sekretær: Guro-Marie Eiken (ikke på valg) 

Kasserer: Oddveig Haug (ikke på valg) 

Styremedlemmer: 

  Øystein Karlsen (på valg) 

  Eva Kronholm Heiberg (ikke på valg) 

  Ove Thorsen (på valg)   

  Astrid Haaskjold Lossius (på valg) 

Anne-Kristin Dypvik Bjørvik (ikke på valg) 

Thomas Kaldestad (ny) 

 

Det ble stil spørsmål fra medlem i forhold til at slik styrets sammensetning er per dags dato, så 

er nestleder, kasserer og sekretær samtidig på valg i 2017. Vedkommende presiserer at det er uheldig 



for styrets kontinuitet dersom samtlige skulle si nei til gjenvalg i 2017. Vedkommende viser til 

forskriftene om at leder, nestleder og sekretær velges separat. 

 

10. Revisorer  

Følgende revisorer ble gjenvalgt: 

Jeanett Rasmussen og Silje Mo. 

 

11. Valgkomite 

Følgende ble valgt for to år i 2015: 

Jeanett Rasmussen 

Lavra Lund Balto 

 

12. Evt. 

 

Ordstyrer gir klar beskjed til styret om at valg til styret, revisorer og valgkomite må 

organiseres mer profesjonelt.  

 

Spørsmål om sosiale medier, hvem som har ansvar for denne. Vedkommende mener at det er 

for lite aktivitet der, og ønsker videre at Facebookgruppen skal være lukket. Det kommer 

motargumenter fra salen på dette. 

 

 

Referent: 

Guro-Marie Eiken 

 

 

 

Michelle Trollsås  Elin Drillen 

 

 


