Referat fra Norske Barnelegeforenings årsmøte 2022

Tid og sted: 2.juni 2022, Stiklestad Nasjonale kultursenter/Scandic hotell Stiklestad
1. Valg av møteleder
- Anne Kirsti Høgåsen ble valgt ved akklamasjon
2. Valg av referenter
- Håvard Ims og Lisa Aldén ble valgt ved akklamasjon
3. Valg av protokollunderskrivere
- Heidi Knudsen og Ingvild Skålnes Elverud ble valgt ved akklamasjon
4. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
- Innkallingen ble sendt ut til rett tid
- Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent ved akklamasjon
5. Årsmelding 2021
- Årsmelding ble gjennomgått og orientert om av Astri Maria Lang - Godkjent ved
akklamasjon uten merknader
6. Revisorgodkjent regnskap 2021
- Regnskap ble gjennomgått av Signe Hatteland
- Budsjetterte med underskudd på 134 495 kr, årsresultatet viste overskudd på 184 992 kr.
- Godkjent ved akklamasjon uten merknader
7. Forslag til budsjett 2023
- Budsjett ble gjennomgått av Signe Hatteland
- Budsjettert et økt underskudd sammenlignet med tidligere år; moderert mot reell drift,
økte driftsutgifter bla grunnet økte skatter og avgifter, økte utgifter til faglig arbeid grunnet
planlagt satsning på økt støtte til veiledere.
- Ved utgang 2021 er formålskapitalen 2 272 495 kr etter overskuddet på 184 992 i 2021.
- Årsmøtegodkjent budsjett for 2022 åpner for et underskudd på 119 000 kr, dermed
reduksjon av formålskapitalen til 2 153 495 kr.
- Budsjettet for 2023 angir et underskudd på 300 000 kr.
- Salen kommer med følgende innspill; styret følger opp tolkning av regelverket rundt MVA
og skatteinnrapportering og føring knyttet til honorar slik at en sikrer lik praksis med de
andre undergruppene av legeforeningen.
- Godkjent ved akklamasjon

8. Styrehonorar
- 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.
- Vedtak godkjent ved akklamasjon
9. Årsmøtefastsatt kontingent
- Forslag til vedtak 1: Årsmøtefastsatt tilleggskontingent for frikjøp av leder på 300 kr
foreslås beholdt uendret.
- Forslag til vedtak 2: Årsmøtefastsatt kontingent for assosierte medlemmer på 300 kr
foreslås beholdt uendret.
- Begge vedtak godkjent ved akklamasjon
10. Strategidokument NBF for perioden 2022-2026 (orienteringssak)
- Saken ble gjennomgått og orientert om av Astri Maria Lang. Innspill fra salen vedrørende;


LIS-opplæring; Standardisering av spesialiseringsløp?



Samarbeid med andre aktører som følger opp barn, både i primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten (allmennleger/fastleger, private barneleger, kirurger).
Veiledere kan utarbeides i samarbeid med flere fagområder, e.g kirurgi.



Å markedsføre/gjøre startegidokumentet mer kjent for både foreningens medlemmer



Samarbeid med kommunal helsestasjon



Jobbe politisk slik at innholdet kommer inn i helsemyndighetenes videre arbeid til
politiske saker



Rekrutteringsutfordringer, da spesielt på de mindre barneavdelingene.



Foreningens bidrag inn mot flyktningsitusjonen, forebyggende arbeid. Hvor skal disse
barna hankes inn, helsestasjon og fastlege (primærhelsetjeneste)?

11. Forslag til søknad om navneendring på spesialitet
- Saken ble gjennomgått og orientert om av Astri Maria Lang.
- Styrets forslag til navneendring: Fremmes forslag til HOD om navneendring på spesialitet
fra “spesialist i barnesykdommer” til “spesialist i barne- og ungdomsmedisin”.
- Bakgrunn for forslaget; Ungdomsmedisin utviklet som eget fagfelt innenfor pediatrien, med
blant annet egne kurs og læringsmål, øvre aldersgrense hevet fra 16 til 18 år, norske
barneavdelinger har endret navn.
- Styrets forslag til navnendring ble vedtatt ved akklamasjon uten merknader.

12. Forslag til statutter for kvalitetsutvalget (KU)
- Saken ble gjennomgått og orientert om av Astri Maria Lang
- Godkjent ved akklamasjon uten merknader
13. Orientering om vedtekter for FUBU (Fagutvalg for Barn og Ungdom)
- Saken ble gjennomgått og orientert om av medlemmene Håvard Øksnevad Solvin (leder),
Ingvild Skålnes Elverud, Alexander Aalberg, Fride Bysveen Lier og Farhan Saleem Ud Din.
Gjennomgang av funn fra spørreundersøkelsen til FUBU;


Lav deltakelse (24%) - innspill om hvordan øke deltakelsen, bruk av sosiale medier
for å spre budskapet/anmodningen.



Veiledning viker for drift



Supervisjon blir nedprioritert



Stor variasjon også hva som prioriteres

14. Innkomne saker
-Ingen innkomne saker.
På slutten av møtet ble styret i NBF presentert;
Leder: Astri Maria Lang, Nils Thomas Songstad, Zuzana Huncikova, Farhan Saleem Ud Din,
Jan-Magnus Aase, Hege Kristiansen, Fride Bysveen Lier, Katrine Engen, Christian Thalow,
Signe Hatteland

Møteslutt.
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