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Protokoll fra årsmøte i Norsk forening for medisinsk genetikk 2013 
 

 

Sted: Royal Garden Hotel, Trondheim 

 

Tid:  Torsdag 7. november 2013 12:00 
 

1. Godkjenning av innkalling/dagsorden. 

Innkalling og dagsorden ble godkjent 

 

2. Valg av referent 

Hildegunn Høberg Vetti ble valgt til referent 

 

3. Godkjenning av protokoll fra årsmøte 2012  

Protokoll fra årsmøtet i 2012 ble godkjent 

 

4. Gjennomgang av regnskap 

Kathrine Bjørgo gjennomgikk endelig regnskap for 2012 og orienterte om regnskapet 

for 2013 

 

5. Styrets Årsrapport 

Leder Torunn Fiskerstrand gjennomgikk styrets årsrapport 

 

6. Valg. 

 

a) NFMG styre 

I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende medlemmer valgt til styret i 

NFMG for 2014-2015: 

 

Torunn Fiskerstrand, leder 

Kathrine Bjørgo, styremedlem 

Astrid Stormorken, styremedlem 

Christoffer Johnsrud, styremedlem 

Marie Falkenberg Smeland, styremedlem (LIS) 

Barbro Stadheim, varamedlem (LIS) 

 

b) Spesialitetskomiteen 

Det skulle egentlig være valg til spesialitetskomiteen for en ny fireårsperiode ved dette 

årsmøtet (2014-2017). Men det er bebudet at det vil skje endringer i organisering av 

disse komiteene i nær fremtid. Samtlige medlemmer har derfor sagt seg villige til å 

fortsette ytterligere en periode, evt tidsbegrenset ett år eller fram til foreslåtte 

endringer i organisering av spesialitetskomiteene trår i kraft (i 2015). Medlemmene ble 

valgt ved akklamasjon.   

 

Nåværende medlemmer er:  

 

Cecilie Rustad, leder. 

Charlotte Von der Lippe.  
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Gyri Gradek 

Lars Fredrik Engebretsen 

Agnete Jørgensen 

Theresia Wangensteen 

Torunn Fiskerstrand 

Ragnhild Glad 

 

c) Valgkomiteen 

Alle medlemmene av valgkomiteen er på valg, og samtlige er villige til å sitte i en 

periode til (2 år, 2014-2015). De ble valgt ved akklamasjon. 

Valgkomiteen består av: 

Siren Berland (leder)  

Elin Tønne 

Ragnhild Glad, LIS 

 

7. Spesialitetskomiteens årsmelding 

Ragnhild Glad gjennomgikk spesialitetskomiteens årsmelding 

 

8. NFMGs pris for beste artikkel med LIS som førsteforfatter 

I 2013 har vi bare fått meldt inn én vitenskapelig artikkel hvor LIS i medisinsk 

genetikk er førsteforfatter. Prisen tildeles Teresia Wangensteen for artikkelen “De novo 
19p13.2 microdeletion encompassing the insulin receptor and resistin genes in a patient with 
obesity and learning disability. Am J Med Genet A. 2013 Jun;161(6):1480-6.” 

 

9. Mentorprisen 2013 

Mentorprisen ble delt ut for andre gang, og gikk i år til Gyri Aasland Gradek. 

 

10. Indikasjoner for bruk av genomsekvensering i diagnostikk. Hva med refusjon? 

Torunn Fiskerstrand tok opp igjen behovet for kvalitetssikring, pris og 

rekvireringspraksis ved HTS-analyser. Dette vil bli diskutert i plenum også på 

fagmøtet senere i dag.  

 

11. Styrets sammensetning 2012-2013 

Endringer i styrets sammensetning er gjort rede for i styrets årsapport. Årsmøtet gir sin 

støtte til at Kathrine Bjørgo er fullverdig styremedlem i gjenværende del av 

funksjonsperioden.  

 

12. NFMG sine internettsider 

Asbjørg Stray-Pedersen orienterte om prosessen med omlegging av NFMG sine 

internettsider, som er et resultat av endringer i Legeforeningens internettsider. I den 

forbindelse ble alle dokumenter fjernet fra våre nettsider, men det meste skal nå være 

lagt ut på nytt.  

 

13. Eventuelt 

a. Styrets leder orienterte om at NFMG har levert innspill til Legeforeningen på 

høring om Forlag til ny nasjonal kreftstrategi. Dette innspillet ble utarbeidet og 

levert etter at årsrapporten ble skrevet og sendt ut til medlemmene, og kom 

derfor ikke med i årsrapporten.   

 

Årsmøtet var slutt kl 17:30 


