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Møtetema: Styremøte 25.11.2015 

Til: Styremedlemmene 

Kopi: www.nephro.no 

Dato dok: 30.11.2015 

Dato møte: 25.11.2015 

Referent: Marius Altern Øvrehus 

Tilstede: Egil Hagen, Anna Reisæter, Lasse Gøransson, Rune Bjørneklett, Marius Altern Øvrehus, Helga 
Gudmundsdottir, Guro Steine (Gyro Conference) 

Forfall: Hans-Peter Marti 

Referat godkjent i styremøte …… 

 
 
 
Saksliste (følgende saker ble drøftet/orientert om): 
Saksnr.: Sakstittel/-innhold Ansvar Frist 
1/15 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 

Vedtak: Godkjent 
  

2/15 Referat fra styremøtet 26/8-15 
Godkjennes. 

  

3/15 Status Kvalitetsdag og Samarbeidsmøte 
Helga og Anna oppsummerer. Møtene er i rute. 

  

4/15 Årsmøtet 2015 
Styret går gjennom årsberetningen, godkjent regnskap, budsjett 
og stipender osv, se egen saksliste og referat fra Årsmøtet. 
Stipendfordeling: Marius legger frem Stipendkomiteens 
innstilling, innstillinga vedtas av styret. Hans-Peter Marti og 
Knut Aasarød skal orientere om hhv Vårmøtet Bergen og 
Trondheim-Mayo-møtet 2016. 

  

5/15 Fra Legeforeningen vedrørende kontingent 
Egil: NNF har 250 medlemmer, 39 assosierte medlemmer. 
Styret ser ikke behov for å øke medlemskontingenten. Usikkert 
hvordan kontingent innkreves fra assosierte medlemmer, Egil 
spør Legeforeningen. 

  
Egil skriver 
e-post 

 

6/15 Oppsummering Nordiske Nyredager 2015 Stavanger 
Vellykket møte faglig, men dårligere besøkt enn forventet og 
gikk dermed i underskudd. Styret har tidligere besluttet å dekke 
underskuddet med pengedonasjonen fra Nordiske Nyredager 
Reykjavik 2013. Styret diskuterer om Nordiske Nyredager er 
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liv laga, med tendens til synkende deltakelse, og ser 
finansieringssida som avgjørende for møtets framtid. 

7/15 Referat fra ledermøte Nordic Society of Nephrology 
Ved Egil. Interessant gjennomgang av historien til Nordiske 
Nyredager. Egil kommer til å invitere lederne i de nordiske 
nyreforeningene til Vårmøtet. Annet formelt samarbeid utover 
de toårige møtene er ikke diskutert nærmere. 

  

8/15 Vårmøtet 2016 i Bergen, status 
Guro Steine fra Gyro om Vårmøtet: Budsjettert med lite 
overskudd, 9000 kr ved 80 deltakere og 30 000 kr ved 100 
deltakere, pga usikkerhet om påmelding. Søknad om 
konseptgodkjenning til Legemiddelindustrien (LMI) innsendes 
når budsjett/program foreligger, antakelig januar 2016, 
forventet behandlingstid 2-3 uker. Diskuterer program, 
symposier, standleie-priser med Gyro. Styret vil dekke styrets 
reise/opphold/avgift og minst én invitert utenlandsk forelesers 
reise/opphold/avgift, mens vi i prinsippet ikke dekker 
reise/opphold for medlemmer av foreninga som er invitert til å 
holde foredrag, og heller ikke til presentører av abstracts/oral 
presentations. Vi planlegger ikke å dele ut deltakerbevis eller 
evaluering. Middag Fløyen inkl retur til byen med Fløybanen. 
Vedtak: Styret holdes løpende orientert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marius 
konsept-
godkjenning 

 

9/15 Orienteringssaker: 
- ERA-EDTA i Oslo: Vi har ikke hørt noe ennå om evt 

tilslag på søknaden. 
- Henvendelse fra Kunnskapssenteret ved Siv C. 

Høymork: Har bedt om detaljer i norsk 
dialysebehandling. T. Leivestad har svart for styret. 

- Henvendelse fra konsulentfirmaet Seuss Consulting ved 
dr Bryant Jones, Nederland: Har bedt om nøkkeldata 
for dialysebehandling i Norge. Egil skal svare med 
hovedtrekkene i norsk dialysebehandling, uten detaljert 
informasjon. 

- Verdens Nyredag 2016: 10. mars 2016. Pressemelding 
er planlagt. 

  

49/14 Eventuelt 
Ingen saker. 
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