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Referat	årsmøte	NFMM	31.05.17	

Tid og sted: 31.05.2017, Choice hotell Sarpsborg 
Referent: Silje Bakken Jørgensen 

Antall deltakere 13 + 4 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. Kort diskusjon rundt det at foreningen har 

gitt underskuddsgaranti for vårmøtearrangementet. 

Ofte overskudd hvis industrien er invitert, ellers ofte 

underskudd. Også avhengig av hvorvidt innledere får 

honorar. 

Regnskap tatt til 
etterretning. 

5 Godkjenning av budsjett 2017. Kort diskusjon rundt det 

at foreningen har gitt underskuddsgaranti for 

vårmøtearrangementet. Ofte overskudd hvis industrien 

er invitert, ellers ofte underskudd. Også avhengig av 

hvorvidt innledere får honorar. Det anbefales at man 

får assistanse fra sykehusets regnskapsavdeling for 

føring av regnskapet til vårmøtet. 

Budsjett for 2018 
vedtatt. 

6  Årsrapport for 2016, herunder rapport fra styret og 
foreningens underutvalg: MASS, Fagutvalget, 
Kvalitetsutvalget, Nettundervisningsutvalget. 
 

MASS hadde ikke levert årsrapport. 

Årsrapporter tatt til 
etterretning. 

7 Valg av medlemmer til styre og underutvalg  
Styremedlemmer i NFMM sept 2017 – aug 2019 med 
særskilt valg av leder. Innstilling;  

Astrid Wester, leder 

Tore Taksdal Stubhaug, Tore Lier, Ståle Tofteland, 
Silje B. Jørgensen, Karl Fabian Julius Åhrberg (vara), 
Einar Tollaksen Veme (vara) 

b. Valgkomité: Andreas Christensen (ikke på valg), Sølvi 
Noraas, Nils Olav Hermansen. 
c. Andre utvalg 
Nettundervisningsutvalg: Einar Nilsen, Truls Leegaard, 
Didrik Vestrheim (vara) 
Pris og stipendkomité: Ingeborg Aaberge, Olav B. Natås 

 
Valgkomitéens 
innstilling ble tatt til 
følge. 
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er valgt for 4 år. Det suppleres med vara Karianne 
Wiger. 
Fagutvalget: Birgit Falk, Elisabeth Toverud Landaas, 
Anne Grete Wågø. Andreas Lind. 
Kvalitetsutvalget: Inger Sofie Samdal Vik, Elisabeth 
Toverud Landaas, Johanne Haugen, Mina Øydis Høye 
MASS: Andreas Radtke, Dorthea Hagen Oma, Heidi 
Espvik (vara). 

8 Endring av statutter for stipender og priser. Det foreslås 
en endring under punkt for reisestipend, der det 
kommer tydeligere fram at søknad og behandling går 
via stipendkomitéen. 

Endringer i statutter for 
stipender og priser 
vedtatt. 
Det er ønskelig at det 
annonseres tydeligere 
hvilke stipender vi har, 
gjennom e-post på 
hjemmeside og via 
MikInfo. Styret følger 
opp dette. 

9 Informasjonssaker:  
a. Dnlf sitt arbeid med å styrke den faglige aksen, 
omorganisering og behov for endring av lover. 
b. Dnlfs arbeid med de nye spesialistreglene. 
c. Progresjonen i arbeidet med brukerhåndbok for 
mikrobiologi. Redaksjonskomitéen lener seg på arbeid 
som gjøres i OUS. Sunnsoft vil bli brukt som 
presentasjonsplattform. Det vil koste hvert enkelt 
laboratorium ca. kr. 30 000 per år for å koble seg på 
denne med lokale tilpasninger (åpningstider etc.). 
d. Prosjektet «norsk mikrobiologiportal» med støtte fra 
Dnlfs fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Det 
planlegges att Sunnsoft også benyttes som plattform for 
denne. Foreningen har fått støtte fra Dnlfs kvalitetsfond 
til utvikling av løsningen, og FHI vil påta seg løpende 
driftskostnader 
e. Oppnevning av kandidat til Landsstyret fra 
Valggruppe 5 i FaMe. NFMM kan stille med kandidater 
til valggruppe 5 i de fagmedisinske foreninger (FaMe). 
Vedkommende vil representere FaMe i Dnlfs 
Landsstyre. LIS oppfordres til å stille til valg. 
 

Tatt til etterretning. 

10  
Diskusjon om behov for både fagutvalg og 
kvalitetsutvalg:  

NFMM har mange underutvalg og komitéer. 

Noen av disse har meget høy aktivitet, mens 

andre har hatt lite aktivitet de siste årene. 

Styret ønsker diskusjon om vi har de 

utvalgene vi trenger, og om det kan være 

 

Styret får mandat til 

sammen med utvalgene 

å diskutere 

sammenslåing og 

utarbeide nytt mandat. 

Vi er pålagt å ha et 

kvalitetsutvalg, så det 
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relevant å slå sammen Fagutvalget og 

Kvalitetsutvalget. Fagutvalget har hatt ansvar 

for å arrangere et årlig møte (høst- eller 

vintermøte), men det har kun vært arrangert 

ett møte de siste årene (dog et meget 

vellykket et!). Kvalitetsutvalget er obligatorisk 

i alle fagmedisinske foreninger, og har fått 

ansvaret for arbeidet med 

Laboratoriehåndbok for mikrobiologi. Norsk 

laboratoriekodeverk er i ferd med å innføres i 

elektronisk kommunikasjon mellom rekvirent 

og laboratorier, og det kunne være ønskelig 

at en gruppe kunne jobbe sammen med 

utfordringene dette medfører.  

må framgå av navnet 

påutvalget etter en evt. 

sammenslåing. 

 

 

 

 

 

11 Eventuelt 
Jan Egil Afset informerte om NSCMID. Norge står for 
tur til å arrangere NSCMID-møte i 2019. NSCMID 
ønsker å være paraply for ulike arbeidsgrupper og 
forskning. 

 

 


