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Styrets årsberetning for 2019: 
For perioden 24.08.2018-30.10.2019 

 
Styret har bestått av: 
Eva Meling Ødegaard (leder) 
Kristen Realfsen (nestleder) 
Nina Krøll Angelsen (kasserer) 
Pia Wadel-Andersen (sekretær) 
Martin Ystad (styremedlem) 

     Tina Dale Brauti (styremedlem) 
Rønnaug Brandser (1.varamedlem) 
Jan Seemann (2.varameldem) 
 
Styremøter: Mye av arbeidet foregår i tillegg til styremøtene elektronisk. 1.Varamedlem har 
vært invitert til alle styremøtene, og disse har i hovedsak vært lokalisert i Oslo. Vi har hatt et 
møte i Bergen i mai og i tillegg tre skypemøter. Styret har vedtatt at valgkomiteens medlemmer 
skal få kopi av referat fra våre møter for å kunne holde seg oppdatert om hva som skjer i styret. 
I tillegg vil referat fra styremøtene bli lagt ut på våre nettsider tilgjengelig for alle medlemmer.  
 
Økonomi: Foreningens økonomi er god. Det ble et solid overskudd etter NOK 2018. 
Høstmøtene arrangeres ihht. DNLF regelverk slik at disse går i balanse, men ikke genererer 
overskudd. Utstillere deltar, men betaler kun for den plass de trenger til sitt utstyr. 
Det er foretatt en omplassering slik at NOF’s midler i større grad enn tidligere er plassert på 
høyrentekonto. Kontingent: Det er mulighet for årsmøtefastsatt kontingent etter lovendringer 
vedtatt i landsstyret DNLF i 2011. NOF årsmøte 2011 vedtok kontingent kr 300/år. Denne har 
vært uendret siden. Den ble for første gang innkrevd i 2016. Denne kontingenten hjelper oss å 
gå i balanse når vi ellers har få andre inntektskilder. 

 
Høstmøtet: Arrangeres vanligvis på Soria Moria første helg i november. I 2018 var det ikke 
høstmøte pga nordisk møte (NOK) i Oslo i august. Årsmøte ble avholdt her. 
For noen år siden ble høstmøtet utvidet med en dag, og torsdagens program er spesielt rettet 
mot, og arrangert av yngre øyeleger i regi av den nyopprettede foreningen FUYO (se lenger 
nede). Vi anser det som svært viktig å få med yngre kolleger på vårt årlige møte.  
Det er også satt av tid til grupper med spesialinteresse. Dette har vært populært. 
Styret gjennomførte i 2017 etter høstmøtet med hjelp av Gyro en spørreundersøkelse blant 
utstillerne for å få et best mulig grunnlag for å planlegge videre høstmøter. Etter dialog med 
utstillerne er de nå kun til stede på fredagen dette høstmøte. Hvordan det blir videre får vi 
evaluere etter høstmøte. 
NOK 2018 i Oslo:  
Det var god oppslutning om møtet og gode tilbakemeldinger. Det ga også et solid overskudd til 
foreningen. 
FUYO: I løpet av siste periode har FUYO (Forening unge oftalmologer) blitt opprettet med Leif 
Hynnekleiv som leder. Øyvind Mattson og Elisabeth Romundstad er medlemmer. 
Nettsiden: Det kom ny lay-out på nettsidene i 2018. Den nye plattformen er lettere å redigere. 
Endringer i komiteer og utvalg, eventuelt forslag til nettside-saker kan meldes til 
nofstyre@gmail.com 
Martin Ystad har vært hovedansvarlige for nettsiden og for å legge ut nyhetssaker. 
Styret har vedtatt at nettsidene på sikt skal være uten sponsorer. De avtalene foreningen har 
per i dag vil løpe ut kontraktstiden, men blir ikke fornyet. 
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Der kommer mange henvendelser med ønske om å sende ut fellesmail til medlemmene. For å 
skåne medlemmene har Kristen Realfsen, Martin Ystad og Eva Ødegaard i felleskap avgjort 
om det skal sendes ut fellesmail eller ikke.   
 

 
Møte med optikerforeningen: Nestleder og leder har i perioden vært på to møte med 
generalsekretær og styreleder i Optikerforbundet. De vil forplikte seg til Choosing Wisely, men 
har ikke vedtatt noen konkrete tiltak enda. Møtene har vært uformelle. 
 
Diabetes screening: Utvalget, ved Maja Erke, vil presentere arbeidet med screeningprogram 
på årsmøte. 
Kvalitetshåndbok: Oppdateres jevnlig av Kvalitetsutvalget. Den valgte løsningen for å 
publisere kapitlene ved Helsebiblioteket mener vi har blitt svært bra. Den i styret som har utført 
arbeidet rundt dette er Nina Krøll Angelsen. 
Hjalmar Schiøtz: Etter initiativ fra Gunnar Høvding har det i år blitt opprettet et styre med 
Eyvind Rødahl fra Bergen som leder, Eva Ødegaard (i kraft av leder av NOF), Liv Drolsum fra 
Oslo, Tor Elsås fra Trondheim og Geir Bertelsen fra Tromsø. Det er utarbeidet nye statutter 
som ønskes vedtatt på årsmøtet. Styret vil ha som oppgave å dele ut Hjalmar Schiøtz 
Minnefond og medalje.  
 
Fond og stiftelser: Søknadsfrist 1.juni ble opprettholdt. 
Glaukomforskningsstiftelsen: Selvgående med egen sekretær.  
Hjalmar Schiøtz minnemedalje deles ikke ut i år. Det er ønskelig at nye statutter blir vedtatt 
først. 
SOE foreleser: Blir i år Olav Kristianslund,  
SOE EU-LDP: Lederutviklings-seminar arrangert av SOE. Flere søkte og Martin Ystad har fått 
tilbudet denne perioden (tidligere vært to plasser. Nå er det bare en plass) 
John S. Larsens stiftelse til fremme av forskning på oftalmologi: Administreres ikke av 
NOF, men det er tidligere gitt informasjon om stiftelsen under høstmøtet. 
 
Det er som tidligere svært viktig at alle medlemmer oppdaterer sin informasjon med riktig mail 
og mobilnummer for å få tilsendt informasjon om foreningen og sakspapirer. 
 
Oslo den 02.10.19 
Eva Meling Ødegaard (leder)    

 


