
 
 

Årsmøtet NFMM, Lillehammer 5. Juni 2012 kl 1630, innkalling 

14. mai 2012 

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 i NFMM 
I henhold til vedtektenes § 7 innkalles det til årsmøte i NFMM. 

Årsmøtet holdes i tilknytning til Vårmøtet på Lillehammer 

Sted: Radisson Blu Hotel Norge, Lillehammer (samme sted som Vårmøtet) 

Tidspunkt: Tirsdag, 05.06.2012 , kl 16:30 - kl 17:15 

 

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 2012. 

5. Revidert regnskap for 2011. Info om revisjonsfirma og regnskapsbyrå. 

6. Budsjett for 2012 – 2013 

7. Orientering om nettsidene. 

8. Forslag til hvordan styret i NFMM skal forholde seg til søknader om økonomisk støtte til 

faglige aktiviteter/arrangementer/publikasjoner. 

9. Orientering om nettundervisningen. 

10. Orientering om NEKLAB (Nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser) 

11. Eventuelt 
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Referat årsmøte NFMM 2012 Lillehammer 05.06.2012 kl 1630-1715. 

 

20 medlemmer til stede, inkludert styret i NFMM. 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste:  

Enstemmig godkjent av årsmøtet 

 

2. Valg av møteleder og referent:  

Møteleder: Carola Grub (CG) , leder NFMM, referent: Rune Skjåstad (RS), sekretær NFMM 

3. Godkjenning av referat fra forrige årsmøte:  

Enstemmig godkjent av årsmøtet 

 

4. Gjennomgang av årsrapport for 2012. 

Gjennomgått av CG og enstemmig godkjent av årsmøtet. 

 

5. Revidert regnskap for 2011. Info om revisjonsfirma og regnskapsbyrå:  

Regnskap ble utdelt og gjennomgått av Reidar Hjetland (RH), kasserer i NFMM.  Den 

økonomiske situasjonen betegnes som god.  

Enstemmig godkjent av årsmøtet 

 

6. Budsjett for 2012 – 2013 

Dette ble delt ut og gjennomgått av RH. Neste års budsjett er uten vesentlige endringer fra 

siste års budsjett/regnskap. 

 Vedtatt av årsmøtet 2012 for 2013: 

   

  

Forskningsstipend 50000 Vedtatt årsmøtet 2011 

Reisestipend hospitering 3 a kr 25000 75000 Vedtatt årsmøtet 2010 og 2011, mod 2012 fra 5 til 3 stk 

Reisestøtte kongress med publikasjon 50000  Vedtatt årsmøtet 2012 

Reisestøtte LIS vårmøte a kr 5000 25000 Vedtatt årsmøtet 2011 

Støtte AFA-hospitant 15000 Vedtatt årsmøtet 2011 

Sum 215000 
  

Enstemmig godkjent av årsmøtet.  

 

7. Orientering om nettsidene. 

RS orienterte om nettsider og om tekniske vansker etter overgang til ny plattform høsten 

2011. 

  

8. Forslag til hvordan styret i NFMM skal forholde seg til søknader om økonomisk støtte til 

faglige aktiviteter/arrangementer/publikasjoner. 

Styret i NFMM har følgende forslag til årsmøtet:  

Forsag fra styret til årsmøtet NFMM 2012 til kriterier for vurdering av søknader om 

økonomisk støtte fra medlemmer i NFMM: ( Endelig forslag) 



Hovedmedlemmer av NFMM kan søke underskuddstøtte for faglige arrangementer og tiltak 

der medlemmer i NFMM er i målgruppen. Inntil kroner 30.000 er søkbart. Om tiltaket er 

egnet til støtte vurderes av styret. Søknad må være innvilget i forkant av tiltaket, og 

utbetaling vil skje ved framlegging av dokumentasjon på underskudd av tiltaket i etterkant 

av at tiltaket/ arrangementet er gjennomført. Ordningen etableres som en prøveordning 

fram til årsmøtet 2013 og revurderes da. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt etter debatt og noe endringer  med 16 mot 4 stemmer. 

Det ble kommentert at forslaget burde vært sendt ut i forkant . Styret har behandlet og 

støtter forslaget, slik at det formelt sett er tilstrekkelig at endelig forslagstekst framlegges på 

årsmøtet.  

 

9. Orientering om nettundervisningen. 

Dette punkt ble ikke gjennomgått av tidshensyn. 

 

10. Orientering om NEKLAB (Nasjonalt kodeverk for laboratorieanalyser) 

CG gav en kort orientering om situasjonen.  

 

11. Eventuelt 

Forslag fra styret til årsmøtet i NFMM 2012 om endring av kriterier for reisestipend:  

Styret foreslår følgende endringer i vedtekter for tildeling av reise- og hospiteringsstøtte for 

medlemmer i NFMM fra og med 2012:  (Endelig forslag) 

Antall stipend for reise og hospitering endres fra fem til tre stipend a kr 25.000. Kr. 50.000 

avsettes for leger med hovedmedlemskap i NFMM for deltagelse på internasjonale kurs/ 

kongresser/ konferanser innen det mikrobiologiske fagområdet der medlemmet har en 

presentasjon. Midlene avsettes til medlemmer som ikke har anledning til å søke reise/ 

oppholdstøtte fra Dnlf fond 3 til reiser i utlandet.  Søkbart beløp begrenses til kr. 15.000 pr 

søker pr kalenderår. Midlene skal ikke dekke kurs/konferanseavgift og kriterier for refusjon 

følger Dnlf sine regler for refusjon fra fond 3.   Søknad sendes og behandles av styret i 

NFMM og tildeles fortløpende fra begynnelsen av hvert kalenderår. Ved innsending av 

reiseregning skal  bekreftelse på at presentasjon er gjennomført  vedlegges. For 

overleger/spesialister er beløp over det søkbare beløp fra Dnlf fond 3 (kr 10.000 i 2012) 

søkbart til dekning av reise og opphold, maksimalt kr 15.000 pr søker pr kalenderår under 

forutsetning av at hele det det søkbare beløpet fra Dnlf fond 3 benyttes under 

reisen/kongressen. Ved innsending av reiseregning må bekreftelse på at presentasjon er 

gjennomført vedlegges. Ordningen etableres som en prøveordning og revurderes av 

årsmøtet 2013.  

Vedtak: Forslaget ble vedtatt etter noe debatt og endringer. 

Møtet ble hevet kl 1730. 

 

Rune Skjåstad 

Referent 


