
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Teams 
Tid: 21.08.2020 kl. 10.15-11.25 
Innkalt: Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Fabian Åhrberg, Einar Weme, Andreas Lind, Astri Lervik Larsen, 
Silje B. Jørgensen 
Frafall:  Einar Weme 
Møteleder: Tore Lier 
Referent: Silje B. Jørgensen 
 

 Tema Ansvar/ 
frist 

1 Gjennomgang av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra 05.06.2020. Glemt, godkjennes i neste møte.  

3 Arkiv for NFMM-styret. 

Vi vil søke en bedre løsning for elektronisk lagring via Dnlf. Komer tilbake til 
dette etter årsmøtet. 

 

Tore L 

4 Vara til stipend- og priskomitéen? 
Har spurt en som ikke hadde anledning. Ettersom det var noe inhabilitet i 
komiteen ifm. Årets søknader, har Tore L. deltatt i vurderingsprosessen nå. 
Det er behov for en ny vara. 

Silje 

5 Regnskapet 
Er nå signert av alle.  

Einar  

6 Budsjett 2021. Framlegges å¨årsmøtet. Einar 

7 Årsmøtet 22. september; kl. 10.30-12. Vi får hjelp av legeforeninga med det 
tekniske, men skal vi allerede nå begynne å tenke på saker?  
 
Godkjenne innkalling. 
Valg av møteleder og sekretær og tellekorps. 
Årsmelding til godkjenning 
Regnskap og budsjett: Einar W 
Info om ny vara stipend- og priskomitéen: Tore L 
Obligatorisk etterutdanning av spesialister: Bakgrunnsinfo Tore L 
Reise- og forskningsstipend annonseres (ærespris utsatt til 2021): Silje BJ 
Ønske om ny plattform for nettundervisningen. Lync/Skype: 
Nettundervisningsutvalget? Heidi? 
Mikrobiologiportalen: Andreas L 
Orientering om arbeidet med europeisk eksamen for medisinsk 
mikrobiologi: Truls L 
Vårmøte 2021: Bergen NFMM webinar som alternativ 
Covid diskusjon 
 
Tore L har fått mulighet til å kalle inn. 
 
Avstemming: møteinnkaller kan se hvor mange som er logget på, men det 
kan også være at flere sitter samme lokalt og ønsker å stemme. Da må vi ha 
opprop først for å se hvor mange stemmeberettigede som deltar. 
 
 

Silje skriver 
årsmelding 
og sender ut 
innkalling. 



8 Høringer. Ingen besvarte.  

9 Det er kommet en redegjørelse om Fuxx-ordningen, en oppsummering av 
hva ordningen består i. Burde nok få dokumentet arkivert i tilfelle vi vil 
sjekke senere.  

 

Tore L 

10 Covid-19 
Hvordan synes vi det går? Frustrasjon over at faglig integritet settes under 
press når det kommer krav fra Hdir om testing av spytt/massetesting/testing 
av asymtpmatiske, som kan innebære stor sløsing med ressurser, gi 
upålitelige svar, forsinke annen viktig diagnostikk og på sikt svekke 
kontrollen med pandemien. Vi håper fornuften seirer, hvis ikke har vi plikt til 
å si ifra både til Hdir og offentliheten. 
 

 

11 Eventuelt: 

Det blir ikke noe fysisk møte nå i høst.  

Medlemslister. Kontaktinfo må endres av hvert enkelt medlem. 

APMIS: vi har mottatt regnskap og budsjett, og godkjent disse. 

 

 Neste møte: budsjettgjennomgang før årsmøtet. Teams. Tore kaller inn. Tore L/Einar 

 

Redaksjon mikrobiologiportalen: Elisabeth T Landaas, Aina Borgersen, Nora Nyquist, Andreas, 

Tore TS (metodekatalog) 


