Årsmøtereferat Norsk Nyremedisinsk Forening
Ullevål Sykehus, Oslo

Årsmøte 15/11-18
Til:

Styremedlemmene

Kopi:

www.nephro.no

Dato dok:
Dato møte
møte:
Referent:
Tilstede:

05.12.18
15.11.18
Renathe Rismo
27 medlemmer i NNF inkludert styret

Referat godkjent i styremøte ……

Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om):
Saksn
Sakstittel/-innhold
r.:
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Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent.
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Årsberetning for 24.11.17 til 15.11.18
Marit går gjennom årsberetningen. Nevnes at Vårmøtet 2018
sannsynligvis ender med et lite overskudd og at Styret foreslår
at dette overskuddet overføres til stipendkonto, dette avventes
inntil det endelige regnskapet er klart, ingen vedtak før neste
årsmøte.

Ansvar

Frist

Kommentarer:
Vedr e-helse så jobber Morten Bækken, vara i styret, med ehelse og kan fungere som en kontakt inn i feltet.
Vedr kontakt med FHI/sentrale helsemyndigheter minnes det
om at en bredt sammensatt arbeidsgruppe oppnevnt av
Helsedirektoratet for noen år siden forfattet den omfattende
rapporten «Handlingsplan for forebygging og behandling av
kronisk nyresykdom (2011-2015)». Det er rimelig å ha denne
rapporten med som utgangspunkt dersom man igjen kontakter
helsemyndighetene for å rette sterkere fokus mot kronisk
nyresykdom
Kontaktperson for Helfo for uremimidlene? Avventes møtet
med SLV
Vedtak: Godkjent årsberetning ved akklamasjon
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Regnskap 2017 Norsk Nyremedisinsk Forening
Renathe orienterer
Vedtak: godkjent ved akklamasjon uten kommentarer
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Budsjett 2019
Renathe orienterer
Vedtak: godkjent ved akklamasjon uten kommentarer
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Utdeling NNF’s forskningsstipend:
Rannveig orienterer (midler, sptipendkomiteen, gjennomgang
av kriterer), presentasjon av mottakere. Styret har besluttet at
foreningen bidrar med 39000 kr til årets totalsum på 100 000.
Det har kommet inn 4 veldig gode søknader der 3 av søkerne
får en tildeling, se vedlegg for presentasjon av søkerne og sum.
Gratulerer til vinnerne.
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Valg av representant til Legeforeningens Fagmedisinske
råd 2019-2020
Vedtatt på landsrådet i mai at det skal settes ned et faglandsråd
bestående av representanter for hver fagmed forening.
Intensjonen er å gjøre de fagmedisinske foreningene mer
relevante for myndighetene. Fra faglandsrådet skal det velges

et fagstyre, der ikke alle fag vil være representert. Etableringen
av faglandsråd og eget fagstyre innebærer en delegering av
myndighet til å koordinere det fagmedisinske arbeidet på
foreningens vegne. For utdypende detaljer vises det til DNLFs
nettsider.
Det skal velges en representant inn i rådet fra respektive
fagmed forening. Styret har innstilt Marit Solbu som
nyreforeningens representant inn i rådet.
Vedtak: forslaget vedtas ved akklamasjon
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Nasjonal «dugnad» om felles undervisning av
nefrologer/spesialistkandidater på videokonferanse:
I forløpet av en oppdeling av regioner i den nye
spes.utdanningen har det kommet forslag om å arrangere felles
undervisning over VK, der nefrologer nasjonalt kan være med,
undervisning kan fordeles på alle de store fagmiljøene i Norge.
Styret har tatt kontakt med leder i kurskomiteen som er positiv
og tar oppdraget videre. Medlemmene er også positive, dette
kan bidra til å fremme samarbeid, og det foreslås at det ikke
blir for sjelden.
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Orienteringssaker fra styret:
A: European Nephrology Certificate Examination
-Støtte til inntil 2 kandidater, oppfordres til å søke innen
søknadsfristen
B: Faglige møter kommende året
-Mayomøtet i Trondheim 11.-13.9.18, mange gode forelesere
og medlemmene oppfordres til å delta
-Nordiske nyredager i Åbo/Finland 30.8-2.9-18, lite
informasjon foreløpig men forventes at dette kommer snart,
medlemmene oppfordres til å delta
C: Vårmøtet 2020 27.-29.mai; medlemmene oppfordres til å
delta, mer info fortløpende
D: Æresmedlemmer
Det har kommet forslag til nytt æresmedlem, Erik Arnesen.
Marit presenterer kandidaten. Erik Arnesen (Ullevål sykehus,
senere Elverum sykehus) var med på å stifte Nyreforeningen.

Han var styremedlem de første fem år, bidro med gode faglige
innlegg og nedla et svært viktig arbeid for å bygge opp
foreningen. Styret har sluttet seg til forslaget.
Vedtas ved akklamasjon.
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Eventuelt

