
 
 

 
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE / GENERALFORSAMLING  
I NORSK FORENING FOR IDRETTSMEDISIN OG FYSISK 
AKTIVITET 2020 
  
 
Sted:   Digitalt - Zoom  
   
Tid:   Onsdag 3 juni kl 18.00   
 
 
Saksliste: 
 

1. Åpning ved leder Siri Bjorland 
Siri ønsker velkommen.  
 

2. Valg av dirigent, referent og 2 til å signere referatet fra årsmøte 
Siri dirigent. Tone referent. John og Ola signerer. 

 
3. Styrets årsberetning  
Siri går igjennom årsberetningen. Godkjent. 

 
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. Litt mer inntekter enn 

budsjettert. Vi er litt flere medlemmer, Men inntektene av 
medlemskontingenten har gått ned siden 2018. Det ble anmodet om 
at misforholdet mellom økende medlemsmasse og synkende 
kontingentinntekter blir undersøkt nærmere av styret. Det har også 
vært større overskudd fra kongress og kommet inn overskudd fra 
tidligere kongress. 
Utgifter er omtrent som budsjettert.  
Resultatet er på ca 250000kr  
Sum eiendeler/balanse på nesten 2mill.  
Revisor anbefaler regnskapet godkjent.  
Regnskapet godkjennes av årsmøtet. 
 
Fond sparing.  
Odinfondet er vårt fond. Det ble ikke diskutert noe utover dette.  
 



Fastsettelse av medlemskontingent  
Årskontingent besluttes å holde uendret på 750kr.  
Det er enighet om at studenter som melder seg inn ikke betaler 
årskontingent før de er ferdige og begynner i arbeid. Viktig da at de 
begynner å betale så snart de er ferdige med studiet.  
 

5. Innkomne forslag 
Forslag fra styret; Midler til rekruttering NIMF 
Forslaget godkjennes.  
Innspill fra Lars om at man bør prioritere å rekruttere allmennleger 
da det er et stort potensial for nye medlemmer.  
 

6. Valg 
a. NIMF styret: 4 styremedlemmer  

Håvard Visnes på valg, gjenvalgt.  
Arne Haugli på valg, gjenvalgt.  
Ola Rønsen på valg, gjenvalgt.  
Stig Heir på valg, trer ut.  
Hege Clemm er innstilt som nytt medlem, valgt.  
 

b. Forskningsfondet: 1 styremedlem 
Ove Talsnes på valg. Han trer ut da det er ønskelig at NIMF 
skal ha en representant i fondet.  
Ola Rønsen er innstilt som nytt medlem; valgt.   
 

c. Valgkomitè: 0 
Ingen på valg. 
 

d. Autorisasjonskomitè: 2 komitémedlemmer  
John Bjørneboe på valg, gjenvalgt.  
Jørn Torjussen på valg, trer ut,  
Ellen Moen er innstilt som nytt medlem, valgt.  
 

e. Norsk Idrettsmedisin redaksjonskomite: 0  
Ingen på valg.  
 

f. Forskningsfondet 
Styreoppnevnt, ingen på valg. 
 

g. Revisor 
Synnøve Kvalheim trer ut.  



Anders S Heen har takket ja til å ta over.  
 

7. Eventuelt  
  Ingen saker ble tatt opp.  

 
 

03.06.20 
Tone Grønmo 
Referent 
 
 
Møtedeltagere;  
Tone Grønmo 
John Bjørneboe 
Ola Rønsen 
Christine Moseid 
Siri Bjorland 
Arne Haugli 
Aina Emaus 
Hege Clemm 
Lars Kolsrud 
Morten Munkvik 
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