Protokoll
Årsmøte Norsk nyremedisinsk forening
Ullevål 25. November 2010
36 av totalt 172 medlemmer var tilstede.

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Enstemmig godkjent
Sak 2 Årsberetning for Norsk nyremedisinsk forening 20.11.09 – 25.11.10
Årsberetningen ble framlagt av foreningens leder.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Sak 3 Regnskap 2009 Norsk nyremedisinsk forening
Regnskap og revisjonsberetning ble framlagt av foreningens sekretær.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 4 Regnskap 2009 Unifor
Unifors regnskap er tilbakemedling fra revisor tatt ut av foreningens regnskap, da det har egen
revisjon. Regnskapet ble lagt frem for årsmøtet.
Vedtak: Enstemmig godkjent.
Sak 5 Budsjett 2011
Forslag til budsjett ble lagt frem av sekretær.
Vedtak: Enstemmig godkjent.

Sak 6 Endringer i Norsk nyremedisinsk forenings vedtekter
Vedtak:
Tillegg til § 9 Styret;
Styret tiltrer 1. januar påfølgende år eller senest 2 måneder etter valget.
Ny § 11;
§11 Desisorutvalg
Årsmøtet velger desisorutvalg som består av leder og 1 medlem. Alle medlemmer som i
valgperioden ikke er medlem av styret, er valgbare. Utvalget velges for 2 år.
Desisorutvalget utfører desisjon ved gjennomgang av Norsk nyremedisinsk forenings
regnskap, herunder foreliggende dokumenter og bilag. Utvalget skal vurdere om de
økonomiske disposisjoner styret har foretatt har grunnlag i foreningens lover og vedtekter, og
i vedtak fattet av årsmøtet. Desisorutvalget kan fremme forslag ovenfor årsmøtet i denne
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forbindelse.
Nåværende § 11 og 12 endres til hhv § 12 og 13

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7 Valg av desisor
Valgkomiteen la frem forslag om Hallvard Holdaas og Ingrid Os. Det var ingen andre forslag.
Vedtak: Hallvard Holdaas og Ingrid Os velges til desisor utvalg.

Sak 8 Årsrapporter fra Norsk nefrologiregister og Norsk nyrebiopsiregister
Det ble lagt frem muntlige orientering om registrene.
Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.

Sak 9 Utdeling Norsk nyremedisinsk forenings forskingsstipend 2011
De innkomne søknadene ble vurdert av en fagkomite bestående av Aud-E. Stenehjem (leder),
Karsten Midtvedt og Anne Kristine Fagerheim. Innstillingen ble godkjent av styret .
Bidragsytere var:

De som fikk tildelt stipend var:
Christina Dørje og Linda Flaa-Johnsen, OUS Rikshospitalet
Prosjekt: Residivnefritter i protokollbiopsi

kr. 30.000

Solbjørg Sagedal, OUS Ullevål
Prosjekt: Koagulering under hemodialyse

kr. 30.000

Camilla Tøndel, Haukeland universitetssykehus og OUS
Prosjekt: GFR hos barn – metodestudie

kr. 25.000

Rune Bjørneklett, Haukeland universitetssykehus

kr. 25.000
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Prosjekt: Etterundersøkelse IgA – koststudie
Lasse Gøransson
Prosjekt: Effekt av fosfatbinder og aktivt vitamin D
i tidlig stadium av nyresvikt

kr. 35.000

Styret har bedt om at stipendmottakerne skriver en kort rapport fra prosjektene til Nefrologisk
Forum høsten 2011.

Sak 10 Eventuelt
A. Orientering fra spesialitetskomiteen i nyresykdommer
Årsmøtet diskuterte spesielt diskrepans mellom målbeskrivelse og spesialistregler med
hensyn til kursregler. Sakne vil bli fulgt opp av styret og spesialitetskomiteen.
Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering
B. Kontingent for assosierte medlemmer
Vedtak: Kontingenten skal fortsatt være kr. 200,C. OUS- prosessens konsekvenser vedr. utdanning av spesialister i nyresykdommer
Årsmøtet diskuterte hvordan en planlagte endringene vil påvirke utdanningskapasiteten
og er bekymret for for gruppe 1-kapasiteten.
Vedtak: Styret sender bekymringsmelding til OUS og Legeforeningens
utdanningsavdeling.
D. Orientering om utdanningsutvalg jfr brev fra Dnlfs fagavdeling
Leder orienterte om utdanningsutvalgenes oppgaver.
Vedtak: Årsmøtet tar saken til orientering.
Etter årsmøtet orienterte styret om følgende saker;
A.
Uremiskjema er revidert i samarbeid med Helsedirektoratet og ny versjon vil bli
gjort tilgjengelig på www.nephro.no. Muntlig orientering ved Aud Stenehjem
B.
Forslag fra LMI vedr. Kongressreiser gjeldene fra 2012. Muntlig orientering
ved leder.

Anne Kristine Fagerheim
Referant
Referatet er godkjent.
Oslo 14. Januar 2011

Cecilia M. Øien

Aud Eldrid Stenehjem
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