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Referat fra årsmøtet 2014  
Møtet ble avholdt på Quality Hotel Expo, Fornebu.  Rom Expo 2 
Tirsdag 21. oktober  2014 kl. 17.45. Styret og flere av medlemmene var tilstede og deltok 
aktivt.  

1. Konstituering av årsmøtet ved Leder Åse Kjellmo  
 Valg av møteleder: Unni Bergan. Valg av referent: Jarl Jakobsen   

2. Styrets årsberetning ved leder Åse Kjellmo  
Åse referererte styrets sammensetning i 2014.  
I 2014 ble det avviklet følgende aktiviteter:  
- dagseminar om Prostata 25.10.2013 på Gardermoen  
- generalforsamling med foredrag  
- den 05.05.2014 ble det avholdt pancreasseminar på Værnes, ca 40 deltagere  
- styremøte avhold i Værnes 05.05.2014 kl 17:00, senere styremøter på Skype  
- 3 bidrag til Noraforum, Kristin Melling hadde en fin kasuistikk  
- 2 bidrag på den svenske Røntgenveckan  

3. Planer for 2015  
Åse la fram alternative temaer for neste dagsseminar. Forsamlingen kom med flere forslag, 
deriblant Pakkeforløp for kreft og hvilken innflytelse det ville få for oss.  
Organisering av seminarer ble diskutert, ett forslag var å ha et dagsseminar på høstmøte.  
Flere uttrykte ønske om å beholde dagsseminaret.  
Konklusjon: Vi tar gynekologisk cancer som tema neste gang, og det blir et dagsseminar.  

4. Godkjenne regnskap 2013  
Regnskapssåret er fra nyttår til nyttår.  
NFAR har 97 medlemmer per 18/10 og kassabeholdning før helgen var 98.257,83.  
Se ellers vedlegg.  
Overskudd per 31.12.2013 er kr 71 762,-.  
Regnskapet ble foreslått godkjent, forsamlingen samtykket.   

5. Godkjenne budsjett, inklusive fastsette contingent  
Se vedlegg. Utgift 91 000,-, inntekt 108 000,-  
Gaute sier at det foreslås et beløp fra hovedforeningen.  
Kristin mener vi bør holde på 1600 kr / 1200 kr for medlemmer.  
Dette ble godkjent.  
 
Kontingenten forblir kr 200,- per år.  

6. Valg ved valgkomiteen  
Gaute Hagen presenterte valgkomiteens forslag (Hagen, Åse Kjellmo, Anne Taule).  
Alle tar gjenvalg. Det var ingen alternative forslag fra forsamlingen.  
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Anne Taule går ut av valgkomiteen. Kjersti Vassmo Lund blir nytt medlem.  

7. Eventuelt  
Kristin Mellingen avslutter jobben som webmaster.  
Det sendes ut forespørsel til medlemmene om noen vil ta over. Hvis vi får nei tar Unni og Åse 
det sammen.  

8. Avslutning  
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