Protokoll fra Årsmøtet i
Norsk nyremedisinsk forening torsdag 19. november 2009, AHUS,
Lørenskog.
Trettito av 165 stemmeberettigede medlemmer var til stede på årsmøtet.
Ingen hadde anmerkning til innkalling eller agenda.
1. Årsberetningen
Årsberetningen ble lest opp av leder Harald Bergrem og sekretær Terje Apeland:
Foreningen har nå totalt 209 medlemmer (ordinære og assosierte). Styret har hatt fire møter i
løpet av 2009. Det ble fremlagt rapport fra Kvalitetsutvalget, IT-utvalget, Kursutvalget og
Redaksjonen for ”Nefrologisk Forum”.
Årsmøtet godkjente årsberetningen.
2. Regnskapet
Det ble fremlagt et 15-måneders regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 31. desember
2008. Økonomien vår er god med fondspenger i Unifor og penger i banken. Det ser ut til at
driftstilskuddet fra DNLF stort sett går i balanse med våre utgifter. Regnskapet føres av
«Visma services» på Gran. I følge legeforeningens lover (som også gjelder for NNF), skal
regnskapsåret nå gå fra nyttår til nyttår. Følgelig måtte årets regnskap omfatte 15 måneder; fra
1.oktober 2007 til 31. desember 2008. Kjellstrup og Viggen a/s har revidert regnskapet som
nå er godkjent og oversendt Brønnøysundregisteret. De to revisorene Ingrid Os & Halvard
Holdaas fikk det ferdige regnskapet med bilag til gjennomsyn en måneds tid før årsmøtet,
men hadde ingen anmerkninger å komme med på årsmøtet.
Årsmøtet godkjente 15-måneders regnskapet.
Det ble lagt frem budsjett for 2010.
Budsjettforslaget ble godkjent av Årsmøtet.
3. Kontingent
Årsmøtet vedtok at kontingenten for assosierte medlemmer fortsatt skal være kr 200,- per
år.
4. Valg
Valget for perioden 2009 -2011 ble ledet av valgkomiteen ved dets leder, Einar Svarstad.
a.
NNF’s nye leder, Cecilia M. Øien, ble valgt enstemmig. Hun blir den første kvinnelige
leder i NNF. Klubbe og lue ble overrakt på en høvelig måte.
De nye styremedlemmer ble også valgt enstemmig:
•Aud Stenehjem (gjenvalg)
•Anne Fagerheim (gjenvalg)
•Rune Bjørneklett (ny)
•Marius Øvrehus (ny)
To varamedlemmer ble valgt:
•Bartlomiej J Witczak (gjenvalg)
•Ingrid Toft (ny)
b.
Valgkomité ble valgt enstemmig:
•Harald Bergrem - leder
•Einar Svarstad
•Trond Jenssen
c.
Årsmøtet bestemte at revisor fortsatt skulle være det off godkjente revisorfirmaet:
«Kjellstrup & Wiggen».

5. Stipender
Bidragsytere til stipendpenger var:
Firma

Beløp

Novartis

50 000,00NOK

Amgen

20 000,00NOK

Abbot

15 000,00NOK

Astellas

10 000,00NOK

Swedish Orphan

10 000,00NOK

NNF

5 000,00NOK

Unifor

30 000,00NOK

Totalsum

140 000,00NOK

Totalt var der 11 søkere til foreningens stipender. Totalt søknadsbeløp: 530 000,- kr. De
innkomne søknadene ble vurdert av en komite bestående av Aud Stenehjem (leder), Anne
Fagerheim og Bartlomiej J Witczak. Innstillingen ble godkjent av styret.
Midlene ble delt ut slik:
•Ingrid Os, Ullevål:
–prosjekt: «HRQOL hos dialysepasienter»
kr 35.000
•Thoralf Melsom, UNN
– prosjekt: «ADMA»
kr 25.000
•Karsten Midtvedt, RH
– prosjekt: «Switch fra prograf til advagraf»
kr 15.000
•Bjørn Egil Vikse, HUS
– prosjekt: «preeclampsi/registerstudier»
kr 15.000
•Tale N Wien, Ullevål
– prosjekt: «amyloidose», reisestipend til London
kr 15.000
•Stein Hallan, UIT
– prosjekt: «KNS i Nord-Trøndelag»
Kr 35.000
Sum, utdelte stipender:

Kr 140.000

6. Rapport fra Spesialitetskomiteen
Rolf Christiansen (leder) redegjorde for arbeidet i komiteen. Totalt ble godkjent sju nye
spesialister i 2009. Komiteen har som vanlig besøkt og godkjent utdanningssteder. Man har
utarbeidet nye krav for spesialiteten. Totalt behøves 150 kurstimer. Der er utarbeidet forslag

til ny sjekkliste for praktiske ferdigheter. Der ble diskusjon og meningsutveksling på
årsmøtet. Rolf Christiansen takket for innspillene, og komiteen vil ta med seg disse i det
videre arbeidet
7. Eventuelt
Der var meldt to saker under eventuelt:
a.
Styret har i høst utarbeidet et «Mandat for kurskomiteen i Norsk nyremedisinsk forening».
Forslaget ble presentert/ utdelt under Årsmøtet. Harald Bergrem beklaget at dokumentet ikke
var utsendt i forkant av Årsmøtet. Mandatet ble debattert og godkjent av Årsmøtet med en
mindre justering i ordlyden
b.
Aud Stenehjem orienterte om arbeidet med «uremiskjemaet» som sendes til HELFO.
Mimpara har vært vurdert av av departementet og er nå godkjent og vil bli tatt inn i en ny
versjon av skjemaet. Det nye søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig på nephro.no, som vanlig.
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Oslo, torsdag 19. november 2009.

