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NB: Kurs 2014 blir fredag 25 April :NB

Sted er som vanlig Thon Hotell Opera og hovedtema blir våre nye oppgaver som
flyleger, erfaringer, fordypning i regelverk og EMPIC som verktøy.
Det blir også tilby ett kurs til: ESAM kongress i Bukarest 5-7 september.

Denne kongressen blir også godkjent som tellende til fornyelsen av oppnevnelsen som flylege,
og i tillegg blir det søkt om godkjennelse fra Legeforeningen som tellende kurs til
allmennmedisin og arbeidsmedisin. Vi vil forsøke å samordne reise og opphold og kommer
tilbake med med info!
Les også referat fra Generalforsamling og oppsummering fra det nye styrets første styremøte.

Det aller viktigste budskap i dette siste nummer av Flyvebladet i 2013, er at årets
kurs er flyttet til 25 april! Grunnen til det er at ESAM, som er vår paraply
organisasjon i Europa, skal ha sitt årlige møte den første helgen i september.
Styret diskuterte flere alternativer for å løse denne kollisjonen mellom vår
tradisjonelle første fredag i september og møtet i ESAM. NFF har ikke alltid hatt
møte i september, sist gang var når vi arrangerte det nordiske møtet (NAMA) i
2007. Da var møtet lagt til juni.
Vi håper at mange av dere også kan tenke dere å reise til Bukarest i september.
Styret vil prøve å arrangere en felles reise og opphold, selv om dere på ordne
bestillinger og hotell individuelt. EASA gir disse møtene poeng til flyleger og det
vil også gjelde i forhold til Luftfartstilsynet. Vi vil også søke Legeforeningen om
kurspoeng for videre- og etterutdannelsen i allmennmedisin og arbeidsmedisin.
Det er foreløpig ikke ute mer opplysninger om kongressen, annet enn det som
står i ”Flyeren” på forrige side.

Etter kurset i september, var det generalforsamling og referat følger under:

REFERAT ÅRSMØTE 6 SEP 13 kl 17.30-18.00
Sted: Hotell Opera
Ca 25 fremmøtte medlemmer
Møtet ble ledet av Lars Tjensvoll (LT)
1. Lars Tjensvoll ønsket velkommen, og innkallingen ble godkjent uten kommentarer
2. Årsberetningen ble opplest og gjennomgått. Ingen kommentarer.
3. Regnskap. Kasserer Inge Nessiøy gjennomgikk regnskap og revisorrapport fra revisor Per Aarva.
Regnskapet godkjent ved akklamasjon.
4. Valg. Rolf Heimberg og Anthony Wagstaff tok ikke gjenvalg. Valgkomiteens innstilling på nye
styremedlemmer var Trond-Eirik Strand og Andrea Berz. Valgkomiteens innstilling valgt med
akklamasjon. Det betyr at styret består av Lars Tjensvoll, Inge Nessiøy, Brynjulv Baastad, TrondEirik Strand og Andrea Berz. Vararepresentanter til styret er Eigil Gulliksen og Anton Rodal.
Valgkomiteens innstilling på valgkomite var Rolf Heimberg og Anne Margrete Birkeland. Disse ble
også valgt ved akklamasjon.
5. Fastsettelse av medlemskontingent. Det var enighet om ikke å heve kontingenten.
6. Eventuelt. Ingen saker under eventuelt.

Brynjulv Baastad
Referent

I tillegg ble det diskutert om styret skulle kartlegge hva flylegene tar betalt for sine
undersøkelser og eventuelt lage en oversikt. Dette ble ikke tatt opp på styremøtet den 2
desember, men blir satt opp på agendaen til neste gang.
Styremøtet ble også avholdt for sent til å levere bemerkning til årets gebyrforslag fra

Samferdselsdepartementet, men her kan vi komme sterkere tilbake. Det er mye som kan
menes om det systemet som har fungert siden april og forslag til endringer eller andre
kommentarer kan sendes til styret.

Styremøte 2 desember.
Referatet er ikke ferdig ennå og blir derfor distribuert i neste nr av Flyvebladet
Styret konstituerte seg slik: Brynjulv (nestleder), Andrea (sekretær), Inge (kasserer), Trond-Eirik
(tar ansvar for kurs).

Kurs komité er Trond-Eirik og Anthony.
Styret vedtok å flytte neste års kurs og i tillegg forsøke å promotere og oppfordre til deltagelse
på ESAM kongress.
Det ble luftet en idé om å få til møter mellom lokale flyklubber og flyleger i området. Det kan
virke som et godt forslag og vi kommer tilbake til mer konkrete planer senere.
God jul!

