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Referat fra  

Norsk forening for dermatologi og venerologis generalforsamling 2018 

 

Tid: Torsdag 19.4.2018 kl. 16:00-17:30 

Sted:  Sola Strand Hotel, Sola 

 

Følgende saker ble behandlet: 

1. Valg av møteleder 

Bjarte Steinkjer ble valgt til møteleder etter forslag fra styret 

2. Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten anmerkninger 

3. Godkjenning av sakliste 

Godkjent uten endringer 

4. Årsmelding fra styret 2017-18 

Styreleder Petter Gjersvik la frem styrets årsmelding for perioden 1.3.2017-28.2.2018. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

5. Rapporter fra komiteer og utvalg 

Alexandros Stefou redegjorde for kurskomiteens arbeid. Høstmøtet holdes 1.-

2.11.2018 med temaet Hår og hodebunn. Ragnar Faye redegjorde for 

kvalitetsutvalgets arbeid, bl.a. Gjør kloke valg-kampanjen. Eidi Christensen redegjorde 

for forskningsutvalgets arbeid.   

6. Rapport fra spesialitetskomiteen i hud- og veneriske sykdommer 

Bjarte Steinkjer, nestleder i spesialitetskomiteen, redegjorde for spesialitetskomiteens 

arbeid og arbeidet med ny spesialistutdanning. Det fremkom forslag om å samle alle 

utdanningslederne til et møte for å diskutere og samordne planer om 

læringsaktiviteter. Spesialitetskomiteen følger opp. 

7. Rapport fra UEMS 

Ingen av NFDVs representanter har deltatt på møter i UEMS i 2017. 
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8. Rapport fra EADV 

Thrasivoulos Tzellos, som er norsk representant i EADVs styre, redegjorde for EADVs 

aktiviteter og tilbud til norske medlemmer, bl.a. deltakelse i utvalg (Task Force), 

reisestipender og kurs for spesialistkandidater og spesialister. Øyvind Bremness 

fortalte om sine erfaringer fra deltakelse på to EADV-kurs. 

9. Regnskap for 2017 

I kasserer Thor Henry Andersens fravær la nestleder Katarina Stangeland frem NFDVs 

regnskap for 2017. Regnskapet gikk for første gang på seks år med overskudd. 

Regnskapet ble godkjent.  

10. Forslag til budsjett for 2019 

Styrets forslag til budsjett for 2019 ble fremlagt av Katarina Stangeland og vedtatt 

uten anmerkninger. 

11. Sted for årsmøte/generalforsamling i 2019 og 2020 

Styret har vedtatt å ikke avholde et ordinært årsmøte i 2019 og å gjennomføre 

generalforsamling i tilknytning til 34. nordiske kongress i Göteborg i mai 2019. 

Årsmøtet i 2020 blir i Oslo.  Lokaler og nøyaktig tidspunkt avgjøres av styret senere. 

12. Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp under dette punktet. 

 

Referat ved Kjersti Danielsen/Petter Gjersvik 

Godkjent av styret per e-post 5.5.2018, bekreftet på styremøte 5.6.2018 
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