Referat fra styremøte i NFDV 02.09.2015.
Tid:
Sted:
Tilstede:

Onsdag 2. september 2015 kl. 12:00-17.30
Møterom Armauer Hansen, Legenes hus
Under hele møtet: Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li, Ellen Pritzier,
Jan C. Sitek
Under deler av møtet: Kristin Ryggen, Inger Hanstad, Tor Langeland, Julie
Bye og Marianne Draugsvoll

Sakliste:
1. Referat fra styremøtet 22.5.2015
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.
2. Konstituering av nytt styre
Styret konstituerte seg slik:
Leder
Petter Gjersvik
Nestleder
Marit Saunes
Sekretær
Jan C. Sitek
Kasserere
Xiaotong Li
Styremedlem
Ellen Pritizer
Melding om styrets sammensetning er alt sendt Brønnøysundregisteret
3. Møte i kongresskomiteen for Nordisk kongress i Trondheim april 2016
Se separat referat
4. Avgitte høringsuttalelser:
 Veileder for henvisning til spesialisthelsetjeneste: Høringssvar fra NFDV er
utformet og levert
 Obligatorisk etterutdanning for legespesialister: Høringssvar fra NFDV er
utformet og levert
5. Faste utdanningsstillinger – en oppdatering. Petter orienterte fra møter med YLFs
leder, OFs leder og Psoriasisforbundet. Planlegger møte med ny president i
Legeforeningen Marit Hermansen samt Einar Hysing ved OUS. Styrets målsetning er
å få til endringer og hensiktsmessige tilpasninger for spesialiteten hud- og veneriske
sykdommer.
6. Jubileumshøstmøte
 Program Tor Langeland presenterte programmet for Høstsymposiet. Innspill
fra styret.



Budsjett og deltakeravgift som følge av nye LMI-regler Julie Bye og Marianne
Draugsvoll gjennomgikk nye LMI regler som bl.a. berører Høstsymposiet.
Styret vedtok å endre kursavgiften (inkl. middag torsdag) til kr 500,- for
spesialister og kr 300,- for LiS-leger og stipendiater.
Styret vedtok å lyse ut reise- og oppholdsstipend til LIS-leger og stipendiater
utenfor Oslo-området for å styrke deltakelse av yngre medlemmer på
Høstsymsposiet, inntil kr 3000,-. Petter og CCNorway følger opp.

7. Jubileumsmiddag
 Aperitif kl 19, middag 19.30. Slutt kl 02. Kjøreplan for gjennomføringen av
middag fastsettes i samråd av CC, Gamle Logen, Inger og toastmaster (Turid).
Talere: Theis, Lisbeth og Claus. Marit Hermansen er invitert, avventer svar.
NDA leder og generalsekretær invitert, meldt avbud. Petter inviterer lederne
for de nordiske fagmedisinske foreningene, full dekning av utgifter til disse.
Antrekk smoking/mørk dress
Inger og Julie presenterte budsjett. Pris: 1200,- for spesialister/ledsagere og
500,- for LiS-leger og stipendiater. Pris inkl. 1 glass musserende, 1 glass til
forrett og ½ flaske husets rødvin. Styret dekker det antatte underskuddet for
Jubileumsmiddagen (anslagsvis kr 100 000 -120 000) . CC vil være tilstede
under oppstart av middagen.
Kr 20 000 budsjetteres for kulturinnslag under middag. Ev. eget orkester til
dans etter middag kommer i tillegg (reserveres via CC, anslagsvis kr 6 000-8
000)..
Invitasjon går ut via e-mail (Petter)
CC oppretter hjemmeside med påmeldingsmulighet/betalingsalternativer. CC
tar betalt for påmelding mm. Høyoppløselig NFDV logo sendes til CC fra
Petter.
Petter inviterer fru Rajka og fru Fyrand pr brev.
8. Norsk aften på EADV.
Styret anser ikke dette som en oppgave for NFDV å involvere seg i.
9. Novartis-stipend – jury?
Jury ble opprettet bestående av Marit, Xiaotong og Petter. Petter kontakter Janssen
og Abbvie med forespørsel om de ønsker å gi stipend i år.
10. Representanter til arbeidsgrupper i NPR-prosjekt om klinisk relevant
tilbakemelding
NFDV er bedt om å foreslå 5 personer fra hud/venereologimiljøet til deltakelse i
arbeidsgrupper innen norske pasientregistre. Forslag: Dag Holsen, Kristin
Bergersen, Ellen Bjørge, Nina Teigen + Anders Todal . Sonali Hansen i reserve. Petter
følger opp.

11. Mandat for kvalitetsutvalget.
Styret ber kvalitetsutvalget om å utarbeide et forslag til mandat.
12. Eventuelt
 Pengeinnkreving fra annonsører. Erfaring med innkreving av annonsepenger
varierer mellom firmaene. Styret vedtok at erfaring med innbetaling vil være
et kriterium som vektlegges ved fremtidig tildeling av plass til annonsører
Videre vil NFDV vurdere å redusere antallet annonsører (for eksempel fra 8
til 6) med samtidig økt sum pr annonsør (for eksempel opp til 25 000). Saken
følges opp på styremøte i desember
 Innhenting av prispenger/stipendpenger er tidkrevende fro Gro Kofstad med
dertil økt honorar.
 Alle stipend- og prismottakere samt alle søkere må få tilbakemelding om
resultatet av tildelinger pr e-mail. Marit og Xiaotong følger opp.
 For 2016 år vil styrets annonseinntekter sannsynligvis dels gå til inndekking
av underskudd etter Jubileumsmiddagen, dels til stipender. Saken følges opp
på styremøte 3. desember.
 Petter har fått en henvendelse fra IPSOS markedsanalysefirma som på vegne
av et gitt legemiddelfirma ønsker dybdeintervju av hudleger om føflekkreft.
Styret vedtok å ikke involvere seg i dette. Petter følger opp.

