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Referat	årsmøte	NFMM	02.06.16	

Tid og sted: 02.06.2016, Scandic hotell Sandefjord 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 

Antall deltakere 14 + 3 styremedlemmer 

Sak Innhold Vedtak 
1  Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling godkjent 

2  Valg av møteleder og referent. Astrid Louise Wester 
valgt som møteleder. 
Silje B. Jørgensen valgt 
som referent. 

3 Godkjenning av referat fra forrige årsmøte. Referat godkjent. 

4 Fremlegging av regnskap 2015 ved kasserer Ståle 

Tofteland. 

Regnskap tatt til 
etterretning. 

5 Godkjenning av budsjett 2017. Beløp disponert til 

forskningsstipend økt til kr. 200 000. 

Budsjett for 2017 
vedtatt. 

6  Presentasjon av revidert curriculum (pensum) fra 

UEMS: felles europeisk kompetanse for all 

mikrobiologispesialister. Framlegg ved UEMS-

representant Truls Michael Leegaard. 

Spesialitetskomitéen i mikrobiologi er i ferd med å 

revidere de norske spesialitetskravene for faget, og de 

legger seg svært nær UEMS-forslaget. 

NFMM støtter det 
framlagte curriculum. 

7 
 

Gjennomgang av årsrapporter for styre og underutvalg 

(rapport fra MASH, Fagutvalget, Kvalitetsutvalget, 

Nettundervisningsutvalget) 

Årsrapporter tatt til 
etterretning. 

8 Endring av statutter for stipender og priser. Forslag til 
endringer sendt ut på forhånd. Styret gis mandat til 
omformulering av statutter for NFMMs 
forskningsstipend slik at det blir rom for å innvilge 
stipender over kr. 50 000. 

Endringer i statutter for 
stipender og priser 
vedtatt. 

9 Endring i oppgaver og navn for MASH. Forslag til 
endringer i sammensetning og mandat sendt ut med 
innkalling. Gruppen endrer navn til Medisinsk 
arbeidsgruppe for smittevern i spesialisthelsetjenesten 
(MASS) med representanter fra NFMM, NFIM og Norsk 
forum for smittevern i helsetjenesten. Fungerer som 
nasjonal kommité for European Committee on Infection 
Control (EUCIC), som er et nytt organ under ESCMID. 

Forslag vedtatt. 

10 Eventuelt. 

A. Orientering om arbeidet med felles 

laboratoriehåndbok for mikrobiologi ved Astrid 

Wester. Redaksjonskomitéen er i arbeid, og en 
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del av arbeidet er fordelt. HFene kan kanskje 

kjøpe seg inn i systemet. 

B. Orientering om arbeidet med norsk 

laboratoriekodeverk (NLK), og at en kommentar 

fra styrene i laboratorieforeningene snart vil bli 

publisert i Tidsskriftet. 

C. Det ytres ønske om at man bør ha mer tid til  

årsmøtet neste år. 

 

 

 

 

 

 

Styret følger opp. 

 


