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Forfall:  

Fraværende:  

 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Referat fra styremøte 8-2018 godkjennes 

Oppfølgingssaker 

3/18 Status for Fagmøtet 2018.  

Fagmøte er i rute. Programkomiteen holder kontakten med 

forelesere og har dialog med lokal arr komitè 

Abstract fristen er utvidet til 20.10.18, de som sender inn nå er ikke 

med i konkurransen om posterpris. 

Epost til prisvinnere vil bli sendt i etterkant av møtet. Ida gjør dette. 

Alle utlegg som skal refunderes inkl. reiseregninger må sendes til 

Ida på epost (originaler scannet), Ida legger det inn i Azets. 

Programkomitesammensetning til 2019 møte i Trondheim bør helst 

avklares i forbindelse med årets møte. 

Trine, 

Asbjørg, Elin 

 

 

Ida 

 

Alle 

 

    

    

 

 

    

Innmeldte saker 

34/18 NFMG medlemmer som vi ønsker å gi særskilt takk 

Vedtas. Ingen aktuelle for i år. Planlegger dette for neste år 

Trine  

35/18 Styremøtereferater er tilgjengelige på hjemmesiden.  Yngve  

    



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

36/18 Eventuelt 

1.Utsvaring av POLG i farmakologisk sammenheng-Yngve 

vil ta opp dette på ny med Laurence Bindoff, Siren Berland og 

Kaja Selmer i forsøk på å komme frem til konsensus utgående 

fra vår fagmedisinske forening. Forslag om å involvere Norsk 

forening for klinisk farmakologi som er representert i 

Legeforeningens Laboratoriemedisinske samarbeidsforum, 

neste møte i LLS er 131218.   

2. Årsrapporten må ferdigstilles innen 15.10.18. 

Styremedlemmers verv i offentlig oppnevnte arbeidsgrupper 

melder inn til Asbjørg. Ida melder prisvinnere til Asbjørg. Ida 

vil minne om at LIS-reisestipend kan søkes av alle LIS til kurs 

i utlandet. 

LIS som er første eller siste forfatter på artikkel publisert etter 

høst 2017 sender navn og tittel på artikkel til Elin 

Høringer; Elin skriver inn høringene vi har hatt i 

årsmeldingen. Yngve legger alle høringssvar ut på nettsiden. 

Årsrapport, godkjent regnskap og innkalling til årsmøte med 

agenda sendes ut i neste uke. 

Yngve 

 

 

 

 

 

Ida 

 

Elin 

Yngve 

 

Asbjørg 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

Faste saker  

Høringer    

    

    



 

Sak Diskusjon og konklusjon Ansvar Frist 

Neste møte Fellesmøte 13.11.18 kl 16:00 med NSHG i Forskningsveien. 

Bestille rom 

Årsmøte 14.11.18 kl 17:00 

Asbjørg leder møtet, Ida legger frem regnskapet, Elin og 

Yngve er NFMG styrets forslag til protokollførere. 

Medlemmer til neste års programkomitè bør avklares på 

årsmøtet. 

Legge ut liste der medlemmene kan skrive på sine ulike verv i 

faglige fora, om de ønsker det. 

 

Elin 

 

 


