
 

Styret i Norsk barnelegeforening innkaller til: 

Norsk barnelegeforenings årsmøte 2022 

Tid:  Vårmøtet. Torsdag 02.juni 2022; kl. 10:15 - 11:45. 
Sted:  Scandic hotell Stiklestad. 
 
Saksliste:  

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referenter (2) 

3. Valg av protokollunderskrivere (2) 

4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 

5. Årsmelding 2021 (orientering- og godkjenningssak) 

6. Revisorgodkjent regnskap 2021 (orientering- og godkjenningssak) 

7. Forslag til budsjett 2023 (orientering- og godkjenningssak) 

8. Styrehonorar (vedtakssak) 

- Forslag til vedtak: Styrehonorar fordeles uendret med 40.000 til leder og 10.000 pr. 

styremedlem/år. Styret i NBF består i utgangspunktet av 9 styremedlemmer som mottar 

styrehonorar, og 2 varamedlemmer. Styret kan selv vedta å øke antall styremedlemmer ved 

behov. Alle aktive styremedlemmer har rett på styrehonorar. 

9. Årsmøtefastsatt kontingent (vedtakssak) 

- Forslag til vedtak: Årsmøtefastsatt tilleggskontingent for frikjøp av leder på 300 kr foreslås 

beholdt uendret.  

- Forslag til vedtak: Årsmøtefastsatt kontingent for assosierte medlemmer på 300 kr foreslås 

beholdt uendret.  

10. Strategidokument NBF for perioden 2022-2026 (orienteringssak) 

11. Forslag til søknad om navneendring på spesialitet (orientering- og vedtakssak) 

-Forslag til vedtak: Årsmøte i Norsk barnelegeforening 2022 støtter at det fremmes forslag til 

Helsedirektoratet om navneendring på spesialitet fra spesialist i barnesykdommer til 

spesialist i barne- og ungdomsmedisin.  

12. Forslag til statutter for kvalitetsutvalget (KU) (orientering- og godkjenningssak) 

13. Orientering om vedtekter for FUBU (Fagutvalg for Barn og Ungdom) (orienteringssak) 

14. Innkomne saker 

-Ingen innkomne saker.  



Velkommen til årsmøtet! 

 
 

Vedlegg: vil legges ut på www.pedweb.no ila de neste dagene. 

Sak 5 – Årsmelding 2021 

Sak 6 - Revisorgodkjent regnskap 2021 

Sak 7 - Forslag til budsjett 2023 

Sak 10 - Strategidokument NBF for perioden 2022-2026. 

Sak 11 – Informasjon om prosessen med navneendringen til spesialist i Barne- og ungdomsmedisin 

Sak 12 - Statutter for kvalitetsutvalget (KU) 

Sak 13 - Vedtekter for FUBU (Fagutvalg for Barn og Ungdom) 

 

 

For styret i Norsk barnelegeforening NBF 

 

Fride Bysveen Lier 

Sekretær 
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