Referat fra årsmøte i Norsk arbeidsmedisinsk forening og Norsk forening for
arbeidsmedisin 2021
Tidspunkt
3. mai 2021 kl. 12.00 – 13.30
Sted
Årsmøtet ble gjennomført på video via Teams
Deltakere
Til sammen deltok 30 medlemmer.
1. Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling med sakspapirer godkjent av årsmøtet
2. Åpning av årsmøtet
Åpning av møtet med Laila Torp, leder av Namf, og Kjersti Skantze, leder av NFAM.
Vedtak: Saken tas til orientering
3. Valg av møteleder
Vedtak: Kristian Vetlesen velges til møteleder
4. Valg av referent
Vedtak:
Anders Schrøder Amundsen velges til referent
5. Årsmeldinger Namf og NFAM 2020
Vedtak: a) Årsmelding for Namf 2020 tas til etterretning
b) Årsmelding for NFAM 2020 tas etterretning
6. Regnskap Namf og NFAM 2020
Vedtak: a) Regnskapet for Namf 2020 godkjennes
b) Regnskapet for NFAM 2020 godkjennes
7. Fastsettelse av styrehonorar for Namf og NFAM 2021
Vedtak: Styrehonorar for 2021 fastsettes til:
Leder Namf
0,75 G
Leder NFAM
0,60 G
Styremedlemmer
0,25 G
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8. Tilleggskontingent Namf 2021
Vedtak: Årsmøtet vedtar en tilleggskontingent for medlemmer av Namf på kr 200 for
perioden 1.1. – 31.12.2021.
9. Budsjett Namf og NFAM 2021
Vedtak: a) Budsjett 2021 for Namf vedtas som forelagt årsmøtet
b) Budsjett 2021 for NFAM vedtas som forelagt årsmøtet
10. Saker meldt fra styrene og medlemmer til behandling
Vedtak: Årsmøtet vedtok endringer i Namfs vedtekter § 5 og NFAMS vedtekter § 4 i
tråd med innstillingen.
Innstillingen lød:
"I Namfs vedtekter § 5 gjøres følgende endringer.

Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske
institusjoner skal være representert i styret. I tillegg skal en representant oppnevnt av
avdelingsledermøte for de arbeidsmedisinske institusjonene ha møte- og talerett som
observatør på styremøtene.
Styret velges av årsmøtet i år med ulike tall.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Leder og nestleder representerer Namf i
Legeforeningens landsstyre. Styret velger Namfs øvrige representanter og varaer til
Legeforeningens landsstyre, herunder ev. suppleringer.
Det velges 2 vararepresentanter til styret. Vararepresentanter trer bare inn ved varig
forfall. Leder bestemmer saksliste og når styret skal ha møte.
Styret er beslutningsdyktig når 4 - fire av styrets medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret har anledning til å leie sekretærhjelp."
Bestemmelsen vil etter endringene lyde:

"Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske
institusjoner skal være representert i styret. I tillegg skal en representant oppnevnt av
avdelingsledermøte for de arbeidsmedisinske institusjonene ha møte- og talerett som
observatør på styremøtene.
Styret velges av årsmøtet i år med ulike tall.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Leder representerer Namf i
Legeforeningens landsstyre. Styret velger Namfs øvrige representanter og varaer til
Legeforeningens landsstyre, herunder ev. suppleringer.
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Det velges 2 vararepresentanter til styret. Vararepresentanter trer bare inn ved varig
forfall. Leder bestemmer saksliste og når styret skal ha møte.
Styret er beslutningsdyktig når 4 - fire av styrets medlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret har anledning til å leie sekretærhjelp."
I NFAMs vedtekter § 4 gjøres følgende endring:

"Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske
institusjoner skal være representert i styret. Styret velges av årsmøtet i år med ulike
tall.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Det velges to varamedlemmer til styret.
Alle velges av og på årsmøtet, med funksjonstid fra 1. september samme år. Styret og
varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted.
Leder (og når NFAM har to representanter: også nestleder) representerer NFAM i
Faglandsrådet Legeforeningens landsstyre. Styret velger eventuelle ytterligere
delegater til faglandsrådet, herunder varaer og ev. suppleringer.
Ved varig forfall av styremedlem trer varemedlemmene inn i den rekkefølge de er
valgt. Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems.
Styret er beslutningsdyktig når 4 – fire - av styrets medlemmer er til stede.
Styret skal lede foreningens virksomhet i henhold til lover, vedtak og budsjett som
fastsettes av årsmøtet og skal arbeide for utbredelse av foreningens formål mellom
årsmøtene."
Bestemmelsen vil etter endringene lyde:
"Styret består av 7 medlemmer. Både bedriftsleger og leger ved arbeidsmedisinske
institusjoner skal være representert i styret. Styret velges av årsmøtet i år med ulike
tall.
Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Det velges to varamedlemmer til styret.
Alle velges av og på årsmøtet, med funksjonstid fra 1. september samme år. Styret og
varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted.
Leder representerer NFAM i Faglandsrådet. Styret velger eventuelle ytterligere
delegater til faglandsrådet, herunder varaer og ev. suppleringer.
Ved varig forfall av styremedlem trer varemedlemmene inn i den rekkefølge de er
valgt. Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems.
Styret er beslutningsdyktig når 4 – fire - av styrets medlemmer er til stede.
Styret skal lede foreningens virksomhet i henhold til lover, vedtak og budsjett som
fastsettes av årsmøtet og skal arbeide for utbredelse av foreningens formål mellom
årsmøtene."
11. Valg
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Det ble foretatt følgende valg:
Namf
Styreleder – Laila Torp
Nestleder – Kjersti Skantze
5 styremedlemmer (felles med NFAM)
Kari Merete Dalen
Ingerid S. Mehlum
Kjersti O Sæther
Yogindra Samant
Anne Kristine Jordal
2 varamedlemmer (felles)
Tore Eriksen
Gunnar Skipenes
3 representanter til valgkomite
Jarand Hindenes
Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge resten av valgkomiteen

NFAM
Styreleder – Kjersti Skantze
Nestleder – Laila Torp
5 styremedlemmer (felles med Namf)
Kari Merete Dalen
Ingerid S. Mehlum
Kjersti O Sæther
Yogindra Samant
Anne Kristine Jordal
2 varamedlemmer (felles)
Tore Eriksen
Gunnar Skipenes
3 representanter til valgkomite
Jarand Hindenes
Årsmøtet gir styret fullmakt til å velge resten av valgkomiteen
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