PROTOKOLL/REFERAT ÅRSMØTE / GENERALFORSAMLING
I NORSK FORENING FOR IDRETTSMEDISIN OG FYSISK
AKTIVITET 2021
Sted:

Digitalt - Zoom

Tid:

Torsdag 11.mars kl.19-20.30

Saksliste:
1. Åpning ved leder Siri Bjorland
Siri åpner med velkomsthilsen.
2. Valg av dirigent, referent og 2 til å signere referatet fra årsmøte
John Bjørneboe dirigent. Tone Grønmo referent.
3. Styrets årsberetning
Kort gjennomgang av årsberetningen som er utsendt til alle
medlemmer.
Gode digitale plattformer. Grunnkurs planlagt gjennomført digitalt,
delvis e-læring på forhånd, delvis 3 dager som ble streamet direkte.
Kan brukes videre, men vi ser for oss fysisk oppmøte etter hvert.
Digital IMHK, bra jobb.
Godt samarbeid med de skandinaviske søsterforeningene, holdes som
regel i forkant av den danske foreningen. Planlagt nytt møte januar
2022 i København. Evnt et ledermøte dersom IOC kongressen blir
avholdt i Monaco.
Godt samarbeid med AMSSM, planlagt utveksling når det er mulig. I
tillegg samarbeid, opptak av frie foredrag fra Norge, men dette har
vært på vent grunnet corona.
Idrettsmedisinsk etikkråd, Christine er vår representant. Litt på vent
grunnet Corona. Hadde et seminar i starten av 2020 og «Når er nok
nok». Fikk diskusjon i media. Står til disposisjon dersom saker løftes
inn til rådet, nå sist diskusjonen vedrørende dispensasjon til bruk av
høydehus grunnet coronasituasjonen.

Forskningsfondet; det har vært stille. Ingen søknader, dermed ikke
utdelt penger.
EIM; svært få fysiske kurs, 2 webinar.
4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett.
Kontingent er satt fra tidligere. Boksalget føres på en annen måte.
Overskudd Lillehammer er noe lavere enn antatt, fordi utgiftene for
den avlyste kongressen i 2021 er ført her. Mindre utgifter til fysiske
møter, kongresser og kurs.
Det har vært noe utgifter for å gjøre Grunnkurs trinn 1,2 og 3 digitalt.
Overskudd 10000kr mindre enn budsjettert, men fremdeles godt
overskudd (ca.120000).
Balanse; ca.2millioner i eiendeler; delt CA 50-50 på fond og
bankinnskudd
Revisjonsrapport; det anbefales at regnskapet godkjennes.
Fond sparing; vi har et rentefond med lav rente. Bør disse pengene
spares på annen måte? Må diskuteres videre senere.
Fastsettelse av medlemskontingent:
Vi vedtar å fortsette med samme kontingent som tidligere; 750kr.
5. Innkomne forslag
Ingen.
6. Valg
a. NIMF styret: 4 styremedlemmer
Siri Bjorland tar gjenvalg til 1 år.
John Bjørneboe tar gjenvalg til 1 år.
Tone Grønmo og Jørn Torjussen trer ut.
Stine Sandven-Thrane velges inn, ny sekretær.
Velger å avvente ett nytt medlem inn til 2022.
Styremedlemmer 11.mars 2021; Siri Bjorland (leder), John Bjørneboe ,
Arne Haugli, Håvard Visnes, Christine Holm Moseid, Ola Rønsen, Hege
Synnøve Havstad Clemm, Stine Sandven-Thrane (sekretær)
b. Forskningsfondet: 2 styremedlem
Sverre takket ja til gjenvalg.
Jens Ivar Brox takket ja til gjenvalg.
c. Valgkomitè: 3
Sverre Mæhlum trer ut. Lars Kolsrud inn som nytt medlem.

Terje Halvorsen takket ja til gjenvalg.
Siri Bjorland trer ut, Ola Rønsen inn.
d. Autorisasjonskomitè: 2 komitémedlemmer
Inggard Lereim og Torgeir Fjermestad takket ja til gjenvalg.
e. Norsk Idrettsmedisin redaksjonskomite: 0
7. Eventuelt
Ingen saker.

11.03.21
Tone Grønmo
Sekretær

