Referat fra styremøte i NFDV onsdag 19. april 2017 kl. 17:00
Sted:
Tilstede:
Forfall:

Grand Hotel Terminus, Bergen
Petter Gjersvik, Xiaotong Li, Marit Saunes (referent)
Jan Sitek, Ellen Pritzier

Følgende saker ble behandlet:
1. Innkalling og sakliste ble godkjent.
2. Referat fra styremøte 2.2.2017 ble godkjent.
3. Petter refererte fra styremøte i NDA 30.3.2017. Økonomien etter Nordisk kongress ble
gjennomgått og godkjent. Felles nordiske kurs i dermatologi vil fortsette.
4. Styret vedtok å dekke utgiftene til gave til norsk keynote speaker ved Nordisk Kongress.
5. Arbeidet med å revidere NFDVs nettside er nesten avsluttet. Møteprotokoll fra
styremøtene i perioden 1915-1920 har blitt scannet og vil bli lagt på nettsiden. Styret
vedtok at utgiftene i forbindelse med dette vil bli dekket av NFDV.
Ansvarlig: Petter følger opp.
6. Regnskapet for 2016 ble gjennomgått. Underskuddet på ca. kr 160 000 skyldes
misforståelse mellom kongressbyrå (Congress Conference) og NFDVs regnskapsfører om
momsbetaling ved Nordisk Kongress. Xiaotong skal redegjøre for saken under
generalforsamlingen 20.4.2017.
7. Budsjettforslag for 2018 ble gjennomgått. Xiaotong legger frem forslaget på
generalforsamlingen.
8. Styret har sendt inn høringsuttalelse som støtter forslaget om faggrupper for LIS-leger i
alle fagmedisinske foreninger.
9. Styret besluttet å invitere Føflekkreftforeningen til neste styremøte 7.6.2017 for å
diskutere videre samarbeid. Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) inviteres til et senere
styremøte til høsten.
Ansvarlig : Petter følger opp.
10. Pris for beste forskningsartikkel i 2016 (kr 4 000; finansiert av NFDV) tildeles Flora
Balieva.
11. Pris for beste forskningsartikkel av en yngre hudlege (kr 25 000; finansiert av Galderma)
deles og tildeles Emilia Hugdahl og Teresa Løvold Berents.
12. Pris for beste debutantinnlegg på årsmøtet blir i år en boksjekk pålydende kr 600.
Prisvinner bestemmes etter at alle debutanter har holdt sine innlegg.

13. Novartis-stipend våren 2017 tildeles til Flora Balieva for hospiteringsopphold i Cardiff (kr
10 000) og Siri Hansen Stabell for utvikling av en smøreapp ved atopisk eksem (kr
50 000).
Ansvarlig: Marit skriver begrunnelser til Novartis og informerer alle søkere om styrets
vedtak.
14. Styret besluttet å støtte Euromelanoma 2017 med kr 20 000.
Ansvarlig: Petter orienterer Jon Langeland
15. Ingeborg Bachmann er villig til å bli foreslått som møteleder under generalforsamlingen.
16. Kurskomiteens har ordnet med møteledelse under årsmøtekurset. Lokal arrangør av
årsmøtet skal ordne med møteledelse under de øvrige delene av årsmøtet.
17. Janssen har etter dialog med Petter besluttet å opprette et Janssen-stipend fremfor en
Janssen-pris. Stipendet skal utlyses snarlig og utdeles på høstmøtet i november.
18. Årsmøtet 2018 vil bli holdt i Stavanger. Styret diskuterte om konseptet bør endres, slik at
møtet slutter fredag ettermiddag. Styret drøftet muligheten av å ha en norsk eller
utenlandsk gjesteforeleser (hvert andre år), og om årsmøtet i 2019 bør slås sammen med
Nordisk kongress i mai 2019.
Ansvarlig: Petter følger opp.
19. Neste styremøte: onsdag 7.6.2017 kl. 13:00 i Legenes hus, Oslo, med påfølgende middag
20. Saker under eventuelt ble besluttet flyttet til neste styremøte.
21. Middag i Litteraturhuset med kurskomité og Ingeborg Bachmann.
Møtet ble avsluttet ca. kl. 19:30.

