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1. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 
 

Årsmøte i Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) 

Losby 21.08.2009 

Fremmøte: Ca 40 medlemmer 

 

1. Godkjenning av innkalling:  

Elektronisk og på hjemmesidene. Innkalling godkjent. 

 

2. Valg av møteleder:  

Inger Hilde Trandem ble valgt til møteleder.  

 

3. Valg av referent 

Henning Aanes ble valgt til referent. Dagfinn Haarr og Eli Berg ble valgt til å undertegne protokollen. 

På grunn av uforutsette hendelser fikk Henning Aanes ikke skrevet referat. Protokollen er derfor 

utarbeidet i ettertid av Einar Braaten og Henning Mørland  

 

4. Valg av tellekorps 

Tellekorps ble ikke nødvendig ved valgene. 

 

5. Årsmelding 

Einar Braaten la frem årsmeldingen for 2008. Årsmøtet vedtok årsmeldingen. 

 

6. Regnskap 

Einar Braaten la frem revidert regnskap for 2008. Driftsregnskapet viste et overskudd på kr 78 120 

som tillegges foreningens egenkapital. Årsmøtet vedtok regnskapet.  

 

7. Fastsettelse av kontingent for assosierte medlemmer 

Årsmøtet vedtok styrets forslag om å videreføre medlemskontingent på kr 300 for assosierte 

medlemmer. 

 

8. Budsjett for 2009 og 2010 

Einar Braaten la frem budsjett for 2009 og 2010 som basert på samme aktivitet og tilsvarende 

økonomiske forutsetninger som i 2008. Årsmøtet tok budsjettforlagene til orientering. 

 

9. Valg 

a) Valg av styremedlemmer for valgperioden 2009-2011: Trude Margrethe Arnesen, Berit Austveg, 

Vegard Høgli, Odd Kjøstvedt, Henning Mørland, Betty Pettersen og Rolf Martin Tande. Styret 

består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styret konstituerer seg selv og velger 

hvem som skal være ordinære medlemmer og varamedlemmer. 

b) Henning Mørland ble valgt til leder. 

c) Årsmøtet velger ikke representanter til Legeforeningens landsstyre. Landsstyrerepresentanter 

utvelges av styret i samarbeid med Norsk arbeidsmedisinsk forening for å ivareta representasjonen 

for valggruppe for grupperettede fag. 
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2. STYRETS ARBEID 
 

2.1 Styrets medlemmer 

 

Norsams styre endret sammensetning i 2009 som følge av valgår i Legeforeningens organer. 

 

Styret for perioden 1.1.2009-31.8.2009: 

 

Einar Braaten (leder) 

Marit Rognerud 

Odd Kjøstvedt 

Inger Hilde Trandem. 

Henning Aanes  

Berit Austveg (varamedlem) 

Vegard Høgli (varamedlem) 

 

Styret for perioden 1.9.2009-31.12.2009: 

 

Henning Mørland (leder) 

Trude Margrethe Arnesen 

Odd Kjøstvedt 

Betty Pettersen 

Rolf Martin Tande 

Berit Austveg (varamedlem) 

Vegard Høgli (varamedlem) 

 

Varamedlemmene innkalles til alle styremøter og deltar i styrearbeidet på lik linje med ordinære 

medlemmer. 

 

2.2 Styremøter og saker 

 

Det har vært gjennomført 4 styremøter i 2009. I tillegg har styret behandlet saker løpende på e-post og 

eller/telefon. Styret har behandlet ca 37 saker i 2009. 

 

I likhet med foregående år har arbeidet med spesialistutdanningen i samfunnsmedisin vært den 

viktigste saken for styret.  

 

2.3 Sekretær- og støttefuksjoner 

 

Frøydis Borge Asmyhr har vært foreningssekretær i 10% stilling i hele 2009. 

Norsam bruker regnskapsprogrammet Mamut for foreningens regnskap. Ekstern revisor har revidert 

foreningens regnskap. 

 

2.4 Høringsuttalelser 

 

Norsam har avgitt høringsuttalelser i 8-10 saker i 2009.  
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3. SPESIALITETSKOMITE 
 

Spesialitetskomiteen i samfunnsmedisin for perioden 2006-2009 hadde følgende sammensetning: 

 

Frank Andersen (leder) 

Siri Fosse  

Roar Johnsen  

Ola Jøsendal  

Olav Røyneland   

Einar Braaten (varamedlem)  

Tove Røsstad (varamedlem)   

Anne Brit Westerheim (varamedlem) 

 

For perioden 2010-2013 er det utnevnt følgende spesialitetskomite 

(etter forslag fra Norsam i 2009): 

 

Frantz Leonard Nilsen (leder) 

Einar Braaten 

Anne Helen Hansen 

Ragnar Hermstad 

Anne Brit Westerheim 

Pål Iden (varamedlem) 

Zahid Mukhtar (varamedlem) 

Karin Møller (varaedlem) 

 

 

4. MEDLEMSSITUASJONEN 
 

Antall medlemmer viser langsom økning i medlemstall: 

Norsam hadde 363 medlemmer pr 1.2.2009. 

Dette hadde økt til 377 medlemmer pr 10.6.2010 

Av dette er det 316 hovedmedlemmer og 61 assosiserte medlemmer.  

Foreningen planlegger igjen fremstøt for å øke antall medlemmer. 

 

 

5. FAGLIGE AKTIVITETER 
 

Spesialistutdanningen: Norsam har fulgt opp arbeidet med spesialistutdanningen i samfunnsmedisin. I 

november 2009 ble det gjennomført et felles møte med veiledere i samfunnsmedisin, LSA, Norsam, 

Spesialitetskomite og Utdanningsavdelingen i Legeforeningen. Norsam påtok seg et koordinerende 

ansvar i forhold til kursprogrammet i spesialistutdanningen. 

 

Norsam har vært ansvarlig arrangør for Sundvoldenseminaret og Samfunnsmedisinsk seminar i 

Akershus i 2009.  

 

Norsam har oppnevnt Tor Carlsen og Per Wium til hovedkomiteen for Primærmedisinsk uke i 2010. 

(Primærmedisinsk uke ble ikke arrangert i 2009).  
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6. ØKONOMI 
 

Regnskap for 2009 legges frem i eget dokument for årsmøtet. Regnskapet viser en solid økonomisk 

situasjon, og et årsoverskudd på kr 140 911 for 2009. Overskuddet er lagt til foreningens egenkapital. 

 

 

7. UNDERUTVALG OG REFERANSEGRUPPER 
 

Mange engasjerte samfunnsmedisinere representerer Norsam og/eller samfunnsmedisinen i ulike råd 

og utvalg. Da det har vært vanskelig å få en oppdatert oversikt over hvilke råd og utvalg som for tiden 

er i funksjon, gis det ikke en liste over dette når, med styret vil få frem en oppdatert oversikt pr 

utgangen av 2010, som presenteres i årsmeldingen for 2010. 

 

 

8. VEDTEKTER 
 

Vedtekter for Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) 

Vedtatt på årsmøte 21/3-2007  

 

§ 1 Formål 

 

Norsk samfunnsmedisinsk foreninger en fagmedisinsk forening under Den norske lægeforening og har 

som formål å videreutvikle og forbedre kvaliteten i faget samfunnsmedisin og fremme det 

samfunnsmedisinske fagmiljøet. Norsk samfunnsmedisinsk forening skal være en aktuell forening for 

alle leger som arbeider med populasjonsrettet medisin, inkludert kjerneområdene   

  

Metodekompetanse, forebygging, informasjonshåndtering, formidling, saksbehandling. planarbeid, 

rådgivning, ledelse, tilsyn, og internasjonalt arbeid 

Norsk samfunnsmedisinsk forening skal særlig arbeide for å: 

  

-          Styrke grunnutdanningen i samfunnsmedisin under legestudiet 

-          Styrke spesialistutdanningen i samfunnsmedisin 

-          Styrke samfunnsmedisinsk forskning 

-          Styrke aktiviteten i de samfunnsmedisinske miljøene nasjonalt 

-          Styrke samarbeidet med samfunnsmedisinske fagmiljø internasjonalt 

-          Styrke formidling av samfunnsmedisinske synspunkt i samfunnet generelt 

 

§ 2 Medlemsskap 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening er en fagmedisinsk forening for leger i samfunnsmedisinsk arbeid. 

Som medlemmer i Norsk samfunnsmedisinsk forening kan opptas alle som er medlem av Den norske 

lægeforening.  

 

§ 3 Årsmøtet 

 

Årsmøtet er Norsk forening for samfunnsmedisins høyeste myndighet. Det innkalles til ordinært 

årsmøte en gang årlig. 

  

Årsmøtet holdes innen utgangen av august. Saker som ønskes tatt opp på ordinært årsmøte sendes 

styret senest 4 uker før årsmøtet. Årsmøtet må gjøres kjent for medlemmene i form av skriftlig 

innkalling med saksliste minst to uker i forveien.  
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Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst fire medlemmer av styret krever dette skriftlig, eller 

når minst 1/4 av medlemmene skriftlig forlanger det. Sammen med kravet om slikt ekstraordinært 

årsmøte skal angis de saker som ønskes tatt opp til behandling på møtet.   

  

Ekstraordinært årsmøte innkalles med minst tre ukers varsel, og møtet avholdes senest åtte uker etter at 

kravet om slikt årsmøte er mottatt.  

 

§ 4 Avstemning 

 

Valg og saker som tas opp til avstemming på ordinært eller ekstraordinært årsmøte avgjøres av de 

frammøtte ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved stemmelikhet ved 

valg av leder eller styremedlemmer foretas omvalg mellom de kandidater som har fått like mange 

stemmer.  

  

Lovendringsforslag krever 2/3 flertall for å bli vedtatt.  

Oppløsningsvedtak krever 3/4 flertall.  

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 stemmeberettigete er til stede.  

Skriftlige valg gjennomføres dersom krav om dette settes fram på årsmøtet.   

 

§ 5 Valgkomite 

Norsk samfunnsmedisinsk forening skal ha valgkomité på tre medlemmer som velges på årsmøtet. 

Valgkomiteen velger selv leder og funksjonstid på to år. Valgkomiteen forbereder valg på ny leder, 

styremedlemmer og varamedlemmer og valgkomiteens forslag sendes til medlemmene sammen 

med sakslisten senest 2 uker før årsmøtet.  

 

§ 6 Styret 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening ledes av et styre på fem medlemmer med to varamedlemmer. 

Disse velges av og på årsmøtet, men tiltrer 1. september. Leder velges særskilt som en av de fem. Hver 

av landets fem helseregioner bør være representert i styret. Det skal minst være to representanter for 

hvert kjønn i styret. Styret og varamedlemmene har to års funksjonstid. Gjenvalg kan finne sted. 

Dersom et medlem går ut av styret før valgperioden er ute, erstattes vedkommende av første 

varamedlem. Funksjonstiden blir da tilsvarende det utgåtte medlems. Styret konstituerer seg på første 

styremøte. Styret er beslutningsdyktig når fire medlemmer eller varamedlemmer er tilstede.  

 

§ 7 Underutvalg 

 

Styret kan etter behov opprette underutvalg. Årsmøtet avgjør om underutvalgene skal være 

permanente. Underutvalgene er ansvarlige overfor styret.  

  

§ 8 Observatører 

 

De fire samfunnsmedisinske instituttene ved Universitetene inviteres til å ha en observatør hver i 

styret. 

  

§ 9 Regnskap 

 

Regnskapsåret følger kalenderåret. Regnskapet godkjennes og budsjett vedtas på ordinært årsmøte.  

 

§ 10 Oppløsning 

 

Norsk samfunnsmedisinsk forening kan oppløses etter vedtak av årsmøtet. Dette årsmøtet må være 

innkalt etter reglene i § 3. 



Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam): En fagmedisinsk forening i Den norske legeforening    
Internett: www.legeforeningen.no/norsam   Postadresse: Norsk samfunnsmedisinsk forening, postboks 1152 sentrum, 0107 Oslo 
Org.nr. 989 039 989. Bankkonto 2220 14 35572 

Oppløsningsvedtak må fattes med 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller eventuelle midler 

Legeforeningen. 

  

 


