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Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening 
Tid: 25.oktober 2017, kl. 1000-1200 

Sted: Lovisenberg, Oslo. 
 

 
Til stede fra styret:  
 Christian Tiller, Kjersti Ausen, Hilde Brunvold Bjærke, Stian Almeland, Thomas Sjøberg. 
 
Sak 22/17 Godkjenning av innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjent. Kjersti Ausen er referent.  
Referat fra forrige styremøte gjennomgås og godkjennes. 
 
.  

Sak 23/17 Oppfølging av saker fra forrige styremøte 
 
 Ad sak 35/16:  Plastikkirurgisk tilstedeværelse i NBCG 
 Oslomiljøet har på oppfordring fra blitt bedt om å innstille et hovedmedlem til NBCG 

som da både skal sitte i sentralstyret og være medlem av arbeidsgruppen. Christian 
Korvald foreslås som hovedmedlem, og Marit Cathrine Orhagen er vararepresentant for 
Korvald.  

 Som medlem nr 2 til arbeidsgruppen for plastikkirurgi foreslås Bjørn Tore Hage, 
Haukeland Sykehus. Solveig Nergård, UNN, foreslås som vara til denne gruppen. 

 
 Ad sak 10/17: Innlegg i «Overlegen»:  
 Louis de Weerd, Tromsø, og Hans Petter Gullestad, Radiumhospitalet, har sagt seg villige 

til å samarbeide om en artikkel om fett-transplantasjon. «Overlegen» informeres. 
   
  Ad sak 20/17: Midtatlandisk møte 

Kjersti Ausen har deltatt på nettmøter i regi av the American association of plastic 
surgeons hvor styremedlemmer fra de nasjonale foreningene i de skandinaviske landene, 
Canada, Storbritannia og USA har deltatt. Det er stor interesse for et midtatlantisk møte 
på Island, og de skandinaviske delegatene anbefalte – og fikk gjennomslag for – at dette 
best vil arrangeres som en utvidet SCAPLAS i 2020, som uansett skal være på Island. Vi 
er med i videre planlegging.  
 

Sak 24/17 Økonomi i NPKF 
 Kasserer orienterte om økonomistatus. 

Overskudd i regnskap, hvor det er innhentet en god del utestående fra fjoråret. Vi driver i 
balanse. Man har ennå ikke fått utbetalt den lovede underskuddsgarantien fra vårmøtet i 
2015 fra legeforeningens fond tross purring som skissert på forrige møte. Vi beholder 
imidlertid dette som utestående fordring.  
 
Tilleggskontingenten øremerket nordiske kurs har ikke kommet fra legeforeningen for 
årets siste utbetaling. Dette følges opp.  

  
Sak 25/17 Høstmøtet 2017 
 Man går gjennom årets høstmøte og saker som skal forelegges generalforsamling. Se eget 

referat fra generalforsamlingen.   
 

Sak 26/17 Endringer ved fremtidig styrearbeid 
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Man diskuterer mulige forbedringer ved styrearbeidet. Vararepresentantene bør være på 
mailinglisten for styret, og man bør opprette en egen dropbox for alle dokumenter i 
tillegg til den offisielle hjemmesiden. Thomas Sjøberg sier seg villig til å stå for 
dataopplæring av ny styrerepresentant.   

 
Sak 27/17 Neste møte NPKF 
 Neste møte blir konstituerende møte for nytt styre. Ny leder sender ut innkallelse til møte 

i januar.  
 


