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Saksliste årsmøte 16.10.2020

• 20/1 Godkjenning av innkalling og saksliste
• Hjemmesider, via program for Høstmøtet og Indremedisineren

• 20/2 Valg av ordstyrer og referent 
• Forslag ordstyrer: Kåre Birkeland
• Forslag referent: 

• 20/3 Styrets beretning for 2020 
• Presenteres og legges på hjemmesiden

• 20/4 Sak: Medlemskap i NIF etter overgangsperioden

• 20/5 Regnskap 
• Presenteres og legges på hjemmesiden

• 20/6 Budsjett

• 20/7 Valg
• Forslag revisor: Magnus Gire Døhlie, RSM Norge AS

• Evt. 



Årsberetning 2019-2020
Kåre I. Birkeland



Styret 2019-2021

• Kåre I. Birkeland (leder)

• Knut Lundin

• Elisabeth Vesterbekkmo

• Ishita Barua (NYI)

• Jelena Soares

• Stephen Hewitt (Redaktør Indremedisineren)

• Trond Vartdal (Høstmøtet)

• Bjørn Jørgensen (Spesialitetskomiteen)

• Varamedlem: Rune Eilertsen  



Styremøter 2020 – viktigste temaer

• Medlemskap  - pågående prosess i Legeforeningen

• Annonsering og tildeling av friske midler for 
• Forskning

• Takk til Torgeir Bruun Wyller og Eivind Westrum Aabel

• Reisestøtte - minimalt

• Besvarte høringer
• LIS repr. i fagrådet
• Intensivmedisin
• Andre

• Møter 
• Landsmøte i Legeforeningen, digitalt i mai, fysisk i november
• Faglandsråd – utsatt til november

• Oppnevninger (legatkomiteer m.v.)

• Indremedisineren

• Høstmøtet



Sak: Medlemskap  - pågående prosess i 
Legeforeningen

• Registrert dobbeltmedlemsskap NIF og NKF + spesialforeninger fra 2015
• Vi har fått betalt for ca 3500 medlemmer

• Endres nå –bare hovedmedlem i én forening
• Overgangsordning
• To utvalg nedsatt

• Hvem er hovedmedlem i NIF etter overgangsordningen
• Alle som velger spesialiteten Indremedisin (1 av 10 indremedisinske spesialiteter) 
• LIS 1-2-3? 
• Assosierte medlemmer

• «Ekstraordinær» støtte fra Legeforeningen/kontingenten pga
overordnede/spesialitetsovergripende oppgaver? 

• Spørsmål fra Legeforeningen: 
• Tilbakebetaling av «for mye» mottatt kontingent?  









Støtten fra Legeforeningen er redusert fra 2019-2020
Kr 1.7 MNOK til 1.2 MNOK

Ordningene fra tidligere foreslås videreført, men redusert
Støtte til reiser til indremedisinske kongresser – inntil kr 125 000

MIRCIM (samarbeid med McMaster University)
EFIM conference
American College of Physicians conference (USA)
World Congress of Internal Medicine. 

Forskningsstøtte – kr 100 000
Faglige aktiviteter for LIS – inntil kr 100 000

Kunngjøres i Indremedisineren og på Hjemmesidene

Budsjett 2021 - Forslag



Honorarer vedtatt i 2017 videreføres
Styret: kr 50 000 pr år til leder, 20 000 til nestleder, 6 000 per styremedlem og 

fast møtende vararepresentant  
Høstmøtekomiteen: kr 80 000 til lik fordeling mellom medlemmene
Spesialitetskomiteen: kr 50 000 pr år for leder, 30 000 pr år til nestleder og 

6 000 til komitemedlemmer
Indremedisineren: Til redaksjonen samlet kr. 100 000/år

Fastsettelse av kontingent for 2020-2021
Kontingent for ekstra medlemskap foreslås til kr 250, som tidligere 

Budsjett 2020 - Forslag



Eventuelt


