STYREMØTE 1-2017
Referat:
Tid:

2017-01-10 kl.10:00

Sted: Telefonmøte

Detaljer:

Tlf. nr. 80088860, møteleder pin 174246#, deltaker pin 994408#
Referater og sakslister legges ut på arbeidsrommet til NFMG-styret hos legeforeningen.no

Møteleder:

Asbjørg Stray-Pedersen, styreleder

Til stede:

Marie Falkenberg Smeland, web-ansvarlig
Yngve Sejersted, vara, fung. sekretær
Kathrine Bjørgo, nestleder
Hege Marie Schnelle, kasserer

Forfall:
Fraværende:
Sak

Elin Tønne, sekretær, permisjon

Diskusjon og konklusjon

Ansvar

Referat fra styremøte 12-2016 ble godkjent

Oppfølgingssaker
03/16

Årsmøteprotokoll. Signeres og publiseres på hjemmesidene.
Intensjonserklæring ihht punkter vedtatt av
generalforsamlingen er innlemmet i årsmøteprotokoll.
Utforming av retningslinjer for håndtering av mulige
kontroversielle saker i foreningen. Hege Marie innhenter info
om ESHGs retningslinjer fra Gunnar Houge.

05/16

Tilbakemelding fra Råd for legeetikk ifht. NFMG/NSHGs
brev til Datatilsynet om konsesjonstildeling Norvariom

Innmeldte saker
02/17
03/17

04/17

Kvalitet og pasientsikkerhet, pilotprosjekt i regi av DNLF
Ole Ander Stensen informerte.
Orientering om møter i arbeidsgruppen for utvikling av den
fagmedisinske akse i Legeforeningen. ASP er FaMes
representant for småfagene
Info om møter/planer for LLS
Honorar forelesere fagmøtet. Dnlfs kurssatser følges, honorar
utbetales. Skatt og arbeidsgiveravgift må avklares.

Asbjørg

Frist

Sak

Diskusjon og konklusjon
Få deltakere påmeldt cytogenetikkurs ved HUS i februar, ref.
mail fra Gunnar Houge. Spm om godkjenning fra Dnlf av
utenlandske kurs som ledd i spesialistutdanning medisinsk
genetikk. Henvendelsen bør rettes til spesialitetskomiteen,
Asbjørg har videresendt mail fra GH til Cecilie Rustad
Utarbeidelse av brev fra arbeidsgruppe for dypsekvensering
NFMG/NSHG til Hdir om forslag til felles programvare for
varianttolkning, og forslag til struktur/eier for nasjonal
anonym frekvensdatabase. Skal slike brev på høring til alle
medlemmer, evt bare til avdelingsledere, hvordan
administrere dette? Ref. 03/16

Ansvar

Høringer

Logg inn på legeforeningen.no. Prioriter ifht frister.

Kathrine

01/17

Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3.
Nasjonalt møte i regi av Dnlf den 15. feb.

05/17

06/17
utsettes

Frist

Faste saker
1. mars

Internettsidene
Eventuelt

Styret mottok i etterkant av årsmøtet en e-post med følgende
bemerkning fra Pål Møller:
«Årsmøtet 2016 ble ikke ledet av foreningens leder, valg av
møteleder sto ikke på dagsorden, møtelederen ble ikke valgt
av møtet og det ble ikke begrunnet hvorfor en avvek fra fra
vedtektene.»
Styret tar bemerkningen til etterretning.

Neste møte

06.02.17 kl 12-13

Kathrine

