
Årsmøterefererat 2011 

 

Tilgjengelig for medlemmer av barnelegeforeningen 

Referat frå årsmøte Norsk BarneNevrologisk Forening 

Kongsvoll 20. og 21. mars 2011 

 

1. Leder Bjørn Bjurulf åpnet årsmøtet kl 1930 

Det var 23 stemmeberettigede medlemmer til stede. Sakliste og alle dokumenter var sendt 

medlemmene som e-post, og forelå også skriftlig på årsmøtet 

1. Kjersti Ramstad ble valgt til møteleder 

Johannes Skorpen ble valgt til referent 

1. Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.. 

2. Leder la frem styrets årsberetning.  

Spørsmål om hjernerådet fra Hilde Dahl Funksjon/mandat? 

Leder hadde ikke fullstendig oversikt over dette på nåværende tidspunkt. Rådet er opprettet 

for å arbeide for å skaffe penger med utgangspunkt i den årlige TV innsamlingsaksjonen og 

via ideelle organisasjoner. 

Kan dette hjernerådet brukes til andre ting? Hvem er initiativtager ?? 

Leder vil gi ytterligere informasjon når det er skaffet til veie mer informasjon. 

Årsberetningen godkjent 

 

Guro Andersen benyttet anledningen til å takke for NBNF prisen som hun ble tildelt i fjor, da 

hun ikke var til stede. 

1. Kasserer Einar Bryne la frem reviderte regnskap for 2009 og 2010. Foreningen har ca 

kr 130 000 stående på sperret konto, som ikke kan disponeres før foreningen er 

registrert i Foretaksregisteret, noe kasserer arbeider aktivt for å få til. 

Revisor Ånen Aarli la frem sine kommentarer, og anbefalte at regnskapene ble godkjent 

Kasserer la frem forslag til budsjett for 2011.  Det ble foreslått med ca 13 000 i underskudd på 

grunn av inntektstap pga lav medlemskontingent  og få betalende deltakere på vintermøtet og 

siden foreningen har så mye på konto. 



 

Styret foreslo uforandret kontingent, kr 200, og kr 50 for pensjonister 

 

Kasserer redegjorde for forskjellige modeller for økonomistyring: 

Alternativ 1: beholde ting som de er. 

 Alternativ  2a: Øke medlemskontingent +25% kontingent for pensjonister( vanlig i andre 

deler av DNLF) 

                 2b: øke medlemskontingent og kursavgift 

 Alternativ 3: søke DNLF om underskuddsgaranti for kurset/vintermøtet. Kurset må være 

godkjent. 

            -et overskudd beholdes av DNLF, ikke av oss 

            -alle foredragsholdere får honorar og dekket hotell, men må betale kursavgift om de 

ønsker kursbevis 

            -regnskap føres av regnskapsfirma der kostnader til dette legges inn i søknad om 

underskuddsgaranti. 

            -pris for kurs bestemmes av DNLF etter vanlige regler 

Alternativ 4: basere seg på industrien. Kurset kan ikke gjøres som godkjent kurs. (De fleste i 

foreningen har ikke behov for et godkjent kurs?) 

Må godkjennes av Legemiddelverket. Klare regler å følge. 

Lettere å skape overskudd, evt gi billigere hotellopphold. 

 

Diskusjon 

Ånen tar til orde for å øke medlemskontingent alternativ 2 Alternativ 4 støttes ikke 

Bjørn er redd for å tape penger på alternativ 3, og støtter betaling av kursavgift (som for noen 

dekkes av arbeidsgiver) 

Hilde minner om utgiftene til nettsiden. Foreslår å flytte denne til legeforeningen. Da slipper 

foreningen utgifter på dette. 

Marie anbefaler at kurset legges ut som kurs for barneleger (via legeforeningen), kan være 

penger på tjene på dette. ( PS. Vintermøtets kurs er godkjent for barneleger og blir kunngjort i 

Tidsskriftet) 



Kjersti foreslår at styret får fullmakt til å jobbe videre med alternativ 2. 

            Elisabeth foreslår  å øke kontingent til 300 kroner og 100 kr for pensjonister 

Kathinka etterspør andre foreningers kontingenter. 

Sekretær foreslår at styret ser på dette som en del av sin samlede gjennomgang 

 Alternativ 2 ble ansett som mest aktuell, men styret ble gitt vide fullmakter til å arbeide med 

økonomien videre. 

 

Forslaget om å heve årskontingenten til kr 300, og kr 100 for pensjonister ble enstemmig 

vedtatt 

 

Kasserer om Medlemslister: 

Det eksisterer nå en offisiell medlemsliste hos kasserer. Alle får informasjon via mail selv om 

de ikke er betalende medlem. Man må aktivt ønske å bli strøket av mail-listen dersom man 

ikke ønsker å motta informasjonen. 

Leder mener foreningen har altfor lang mail-liste og de som ikke betaler bør strykes (se også 

Vedtekter § 4) 

 

 

1. Valg. 

Valgkomiteen  har bestått av Bente Ødegaard og Jon Barlinn. Bente var til stede. 

Styre: Irene Bircow Elgen går ut av styret. Noralv Breivik var valgt for ett år. 

Olav Roti overtar, etter å ha blitt valgt på årsmøtet i fjor. 

Kathinka og Bjørn har vært med i styret i 2 år men stiller til gjenvalg 

      Marit Bjørnvold foreslås som nytt styremedlem 

           Styret  ble valgt ved akklamasjon 

            Revisor: Ånen Aarli ble gjenvalgt som revisor. 

Valgkomite: Det har vært tradisjon at de som går ut av styret utgjør neste 

års   valgkomite.Både Irene og Noralv hadde grunner for å be seg fritatt. 



Ny valgkomite ble Elisabeth Selvaag og Nanette Mjellem 

 

1. Vedtekter. Sekretæren redegjorde for arbeidet med forslaget til nye 

vedtekter.  Forslaget bygger på Norsk Barnelegeforenings lover, og styrevedtaket i 

Norsk barnelegeforenig, sak 04.09.  

Enkelte paragrafer ble diskutert: 

§ 4 Dersom det ikke betales kontingent for de siste to år blir man utmeldt av foreningen. 

Forslaget ble støttet, men det er mulig Brønnøysundregisteret har regler for dette. En får 

avvente og se når vedtektene sendes til registeret. Paragrafen stiller krav til at adresselisten er 

riktig slik at medlemmene får informasjon 

§ 5. Det ble kommentert at æresmedlemskap er en anakronisme som ikke burde eksistere. 

Årsmøtet anmodet styret å se nærmere på berettigelsen av denne paragrafen som anses å være 

på vei ut av organisasjonslivet. ( Lignende paragraf finnes fortsatt i NBFs lover.) 

§ 9 forelå i 2 alternativ: 

Alt. 1: 

Styret i NBNF består av 5 medlemmer (leder, nestleder, sekretær, kasserer og 1 styremedlem). 

Det velges i tillegg 1 varamedlem. Det bør tilstrebes geografisk spredning. 

Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenvelges for nye perioder. 

For å sikre kontinuitet, bør ikke mer enn 3 medlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv 

de enkelte styreverv. Årsmøtet bør velge nestleder, som kan overta som leder når den tidligere 

lederen går av. 

 

Alt. 2: 

Styret i NBNF består av 5 medlemmer (leder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer). Det 

bør tilstrebes geografisk spredning. 

Styret velges på årsmøtet for en periode på 2 år. Medlemmer kan gjenvelges for nye perioder. 

For å sikre kontinuitet, bør ikke mer enn 3 medlemmer skiftes ut samtidig. Styret fordeler selv 

de enkelte styreverv.  

 

Alternativ 2 vedtas med 21 stemmer, 2 avholdende. 

 

§ 10. Varighet for valgkomiteen diskuteres, og det vedtas at denne velges for 1 år. 



 

Med disse justeringer ble vedtektene enstemmig vedtatt 

 

Bjørn tar til orde for at subgruppemøter legges til pediaterdagene og vårmøtet, der styret 

arrangerer subgruppemøte på vårmøtet mens lokal barneavdeling i samarbeid med styret 

arrangerer subgruppemøte på pediaterdagene. Elisabeth Selvaag foreslår et samarbeid med 

øvrige subgrupper. Noralv kommenterer at det er et ønske, nesten krav, fra 

barnelegeforeningen at slike subgruppemøter arrangeres.  

 

1. Styret foreslo Arvid Heiberg som nytt æresmedlem, vedtatt ved akklamasjon. Han var 

ikke til stede, men får diplom tilsendt. En kort omtale vil bli lagt inn på hjemmesiden 

2.  Det var ikke mottatt forslag på kandidater til NBNF-prisen  

         

Årsmøtet måtte avsluttes kl 2100, de siste sakene ble behandlet 21.3 kl 1545:  

  

1. Andre saker 

1. Forslag fra Kjersti Ramstad:  

Årsmøtet ber styret i Norsk Barnenevrologisk Forening vurdere å endre tid og sted for 

årsmøtet og fagmøtene i NBNF 

Kjersti frafalt forslaget, men det ble likevel en kort diskusjon hvor det  kommenteres som 

følger, uten vedtak, ut over at Styret får fullmakt til å se videre på dette: 

Kongsvold er i ferd med å prises ut, er vanskelig å nå. 

Det er ønske om fortsatt skimulighet 

Det er forslag om å legge til annen tid, mandag til onsdag for eksempel. 

Hurdal nevnes 

Forslag om at neste møte holdes i Stavanger 

En kan veksle mellom annet sted-Finse-annet sted, og så evaluere 

Tidligere arbeid i styret med alternative møtesteder har vist at det er lite entusiasme for 

alternativer 

 



                   b.   Forslag fra Noralv Breivik 

Ved å kontakte styret i Norsk Barnenevrologisk Forening kan foreningens medlemsliste 

brukes til å formidle faglig informasjon, og til å danne nettverk og fremme faglig samarbeid 

mellom medlemmene. Medlemslisten kan ikke brukes dersom det åpenbart er kommersielle 

interesser knyttet til forespørselen. Vedtatt med akklamasjon 

9.   Orienteringssaker 

1. NNPS. Foreningens representant Knut Risberg informerer om det nordiske foreningen. 

I samband med trainee-kurs setter 50 000 Dkr til arrangør. Disse kursene forsøkes 

samordnet med de nordiske møtene. 

Den nordiske foreningen har dessuten stilt garanti for 60 000 Dkr for arrangøren av de 

nordiske konferansene. 

Dessuten er det satt av penger til disposisjon for søknader om bidrag til reiseutgifter/opphold i 

forbindelse med det nordiske fagmøtet. Fem yngre kolleger fra hvert land vil bli prioritert. 

1. EPNS/CNA. Foreningen representant Espen Lien var ikke til stede, hadde meldt 

forfall. 

2. Hjemmesiden. Styret, i samråd med Hilde, bør se videre på muligheten for å knytte 

NBNFs hjemmeside opp mot Legeforeningens hjemmeside. 

 

Årsmøtet ble avsluttet kl 1600. 

 

 

Johannes Skorpen 

referent                                                                   

 

 

Referat med årsberetning og vedtekter sendes Norsk Barnelegeforening, referat og vedtekter 

til  foreningens medlemmer 

 

 

Noralv Breivik 

sekretær 



 


