
 
 

Referat NFMM styremøte 05.09.13   

Referat NFMM Å rsmøte 04.06.15  

Tid og sted: 15:45-16:45, Clarion Hotel Energy, Stavanger 
Til stede: antall (….) Medlemmer, samt styret 
Referent: Joakim Øverbø 
 

Saksliste: 

1.   Godkjenning av innkalling og saksliste  

2.   Valg av møteleder og referent  

3.   Godkjenning av referat fra forrige årsmøte  

4.   Gjennomgang av årsrapport for 2014  

5.   Revidert regnskap for 2014  

6.   Budsjett for 2015 – 2016  

7.   Valg av styre med særskilt valg av leder  

8.   Valg av valgkomité  

9.   Valg av andre faste utvalg/komitéer opprettet av årsmøtet  

10. Felles brukerhåndbok for medisinsk mikrobiologi – forslag til vedtak  

11. Assosiert medlemskap – forslag til vedtak  

12. Endring av §7 – Årsmøte – forslag til vedtak  

13. Kompetanseområde smittevern – forslag til vedtak  

14. Evt. 

 

Tema Innhold Oppfølging 

1 Innkalling og saksliste godkjent Godkjent 

2 Møteleder og referent valgt ved akklamasjon Valgt 

3. Referat 
årsmøtet 
2014 

Referat fra Årsmøtet 2014 godkjent Godkjent 

4.  
Årsrapport 
2014 

Årsrapport for NFMM 2014 ble gjennomgått med 
hovedpunktene: 
- Lett stigning i antallet medlemmer 
- Presentasjon av styret i perioden 2013-2015 
- Presentasjon av under-utvalgene 
o Noen har hatt adekvat aktivitet (Valg-komiteen, 

Pris- og stipendkomiteen, 
Nettundervisningsutvalget) 

o Fagutvalget skal jobbe mer aktivt 
o Kvalitetskomiteen skal overta 

oppfølgingsarbeidet med Norsk 
laboratoriekodeverk  

Godkjent 

5. Revidert 
regnskap 

Revisorberetning og årsregnskap (med 
aktivitetsregnskap, balanse og noter) delt ut og gått 
gjennom ved kasserer Reidar Hjetland. 
- Det var blitt ført eget regnskap for kursinntektene fra 

Vårmøtet på Lillestrøm, innsendt fra Vårmøte-

Godkjent 
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arrangør. Gikk med overskudd.   
- Fordringer fra Vårsmøtet ble betalt januar 2015.10.20 
- Har en liten kortsiktig gjeld (utgifter for NFMM 

hospitant til AFA) 

6.  
Budsjett 2016 

Forslag til budsjett 2016 fra styret deles ut og gås 
gjennom ved kasserer Reidar Hjetland. 
- Renteinntekter og medlemsinntektene anslått på 

omtrent samme nivå som 2015, Vårmøtet vil koste 
omtrent 500.000, men går vanligvis i balanse. Andre 
møter anslås til å koste ca 100.000 

- Det legges opp til et underskudd (ønske om i større 
grad å benytte overskudd til stipender) 

- Endelig budsjett avventes til avgjørelse om og 
størrelse på kostnader for utarbeidelse og drift 
metodebok er tatt. 

Budsjett ble vedtatt med 
endring nødvendiggjort 
av vedtak for sak 10 
(under). 

7. Valg av 
styre 2015-17 

Valgkomitéens forslag til nytt NFMM-styre velges ved 
akklamasjon 
 
 
 
 
 
 
Valgkomiteens forslag til ny styreleder velges ved 
akklamasjon 

NFMM styre 2015-17: 
Ståle Ofteland, Åsmund 
Fostervold, Silje Bakken 
Jørgensen, Hans-
Johnny Schjelderup 
Nilsen, Sara Debes, 
Joakim Øverbø 
Styreleder 2015-17: 
Astrid L. Wester 

8. Valg av 
valgkomité 

Valgkomitéens forslag velges ved akklamasjon Valgkomité 2015-17: 
Andreas Christensen, 
Nils O. Hermansen, Sølvi 
Noraas 

9. Valg til 
andre utvalg 

Valgkomiteens forslag til de andre utvalg og komitéer 
ble valgt ved akklamasjon etter nødvendige 
korreksjoner 

Vedtatt 

10.  
Felles bruker-
håndbok 

Styret går gjennom forslaget til vedtak om utarbeidelse 
av felles brukerhåndbok for medisinsk mikrobiologi, 
som ble sendt ut i forkant av Årsmøtet, samt forslag til 
kontrakt med Sunnsoft (delt ut under møtet). Dette ble 
diskutert, og Årsmøtet konkluderte med at man valgte å 
gå for at software leveres av Sunnsoft Publishing AS, 
forutsatt at en redaksjonskomité kom på plass raskt. 

Styret rekrutterer 
redaksjonskomité og 
følger opp det formelle 
med Sunnsoft hvis 
aktuelt. Budsjettet for 
2016 ble endret med 
tillegg av 100.000 i 2015 
og i 2016, samt 35.000 
p.a i drift. 

11. Vedtekts-

endring §4 
Styrets forslag til endring av vedtektenes §4 om 
muligheten for assosiert medlemskap legges frem.  

Vedtatt 

12. Vedtekts-

endring §7 
Som konsekvens av vedtatt endring av §4 må §7 som 
gjelder Årsmøtet, korrigeres. Det ble påpekt at 
ordlyden for ny §7 ikke var lagt fram i forkant av 
Årsmøtet, dette ble tatt til etterretning. 

Vedtatt 
 

13. 
Kompetanse-

Reidar Hjetland informerte om fellesforslaget fra NFMM 
og NFIM om opprettelse av kompetanseområde for 

Vedtatt MASH-gruppen 
ble ansett som egnet til 

Merknad [ALW1]: Hvem skulle/har tatt 
kontakt med dem? 
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område 
smittevern 

smittevern. Dnlf åpnet for kompetanseområder i 2009, 
mens Helsedirektoratet har stilt seg avventende til 
hvordan dette skal administreres.  
Begrunnelsen for å søke om opprettelse av et 
kompetanseområde er at smittevernfunksjoner ved 
sykehus ofte tillegges medlemmer i NFMM eller NFIM, 
og ansvarsomfanget bør kunne synliggjøres ved et 
formalisert kompetansekrav. Truls Leegaard (NFMM-
representant i UEMS) informerte om at det pågår et 
arbeid rundt disse tingene også i denne organisasjonen 

å følge opp dette 

14. evt. Truls Leegaards informasjon UEMS arbeid på å evt. 
innføre krav om re-sertifisering av spesialitetene utgikk 
på grunn av tidsnød. 

 

 

 

 


