Referat Styremøte i Norsk Plastikkirurgisk Forening
Tid: 30.06.2020, kl.1900-2100
Sted: Zoom
Deltakere: Lars Frich, Kjersti Ausen, Astrid S. Berntsen, Malgorzata Gosciewska,
Hilde Bugge

Sak 22/20

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent
Sak 23/20

Høstmøtet 2020

NKF planlegger webinar og foreningene har fått tildelt 2 timers bolker.
Det harv vært liten interesse fra plastikkirurgenes side for dette, så styret
legger ikke opp til eget webinar..
Sak 24/20

Generalforsamling 2020

Tidspunkt blir torsdag som vanlig, men form og sted er ikke helt bestemt.
Styret planlegger et fysisk møte med digital overføring.
Sak 25/20

Moms på kosmetisk kirurgi

Finansdepartementet har sendt dette på høring med kort frist og NPF og
NPEF arbeider med høringssvar.
Sak 26/20

Støtte til non-melanom hudcancer veileder

Sak 27/20

Eventuelt

Denne gruppen som skal lage et forarbeid til nasjonalt handlingsprogram har
fått innvilget kr 40000 i støtte til arbeidet.

NKF foreslår øremerking av kontingent til NKF. Dette må stemmes over.
Sak 28/20

Neste styremøte

1.september kl.19
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