
Referat fra styremøte i NFMM 06.05.2022 

Til stede: Tore Lier, Kristine Berg, Kyriakos Zaragkoulias, Silje B. Jørgensen, Einar Weme, Andreas Lind 

Fraværende: Tore T. Stubhaug 

Sted: Teams 

 

Saker: 

1. Godkjenning av referat fra 01.04.2022 

Referat godkjent. 

 

2. Lisenser til Teams for tre styremedlemmer.  

Tore L har snakken med support hos Dnlf, og dette skal gå greit, men er fortsatt ikke iverksatt. 

Tore L. følger opp. 

 

3. NOKLUS tar initiativ til en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å enes om nasjonale 

kvalitetsindikatorer for mikrobiologi. 

 Vi har ikke sett noen tilbakemelding fra Fag- og kvalitetsutvalget ennå.  

 

4. Forberedelse til årsmøtet 

Gjennomgang av saksliste, budsjett og regnskap. Et medlem har foreslått en temasak om 

debattklimaet blant fagfolk under pandemien. Styret vil skrive forslag til en resolusjon om dette, 

med bakgrunn i at ytringsklimaet blir dårlig dersom man opplever personangrep ved faglig 

uenighet. Andreas lager utkast og saken tas opp til debatt på årsmøtet. Tore L kontakter 

forlagsstiller og informerer om at saken blir tatt opp. 

 

5. Industriens deltakelse ved Vårmøtet.  

Norsk Infeksjonsmedisinsk forening foreslår at ansatte i industrien kan delta på Vårmøtet dersom 

de være med som deltakere ved å betale to ganger kursavgift. Det var også et forslag om st de 

ikke skulle delta på middag, men dette støttes ikke av NFMM styret. Einar oppdaterer våre 

retningslinjer for arrangører av Vårmøtet. 

 

6. Mailadresser til styret.  

Ved overgang til nytt styre kan det ta tid før korrespondansen kommer til rett person. Størst 

behov for kasserer. Vi oppretter fast adresse (personuavhengig) med autovideresending til den 

personadressen som til enhver tid har det aktuelle vervet. Einar ordner dette. 

 



7. Orientering fra UEMS:  

Det er kommet forslag om å slå sammen de europeiske foreningene for infeksjonsmedisin og 

mikrobiologi. Man vil prøve å få europeisk eksamen til å bli gratis og legge gjennomføringen 

opp til ECCMID. Eventuelt at ECCMID blir billigere for dem som tar eksamen. Det er behov for 

innsending av eksamensspørsmål. 

 

8. Orientering: Norsk virologisk forening planlegger et møte i Tromsø. 

 

Neste møte: Årsmøte i NFMM 30.5.2022, Kristiansand 


