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REFERAT STYREMØTET ONSDAG 29 OKTOBER 2009.   
 
 
Sted:  Dnlf (Legenes hus)   Kl. 1700.   
 
Til stede: 
Lars Tjensvoll (LT), Rolf Heimberg (RH), Anthony Wagstaff (AW) og Brynjulv Baastad 
(BB).   
Ikke til stede: 
Gerd Sissel Andorsen (GSA) 
 
Det var ikke bestilt verken drikke eller frukt som annonsert i sakslisten/innkallingen 
 

1. Gjennomgang av referat fra siste styremøte 15 jun 09.  Iflg LT er forholdene 
omtalt i pkt 7 rettet opp.   

2. Generalforsamlingen 2009.  Referatet fra generalforsamlingen ble 
gjennomgått.  Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt.  Dette tolkes 
slik at LT er valgt til leder.  Styret konstituerte seg med følgende resultat: 
   
BB er sekretær GSA kasserer og AW nestleder 
RH bemerket at valgkomiteen ikke hadde kommet med forslag til nye 
styremedlemmer. Enighet om at det bør tilstrebes utskiftninger i styret ved 
neste valg. 
   
Det var enighet om at også varamedlemmer til styret innkalles til alle 
styremøter.       

 
3. Kurs 2009 og 2010.  Det var rekordstor deltagelse på årets kurs med 121 

deltagere.  Det foreligger stort sett gode og meget gode tilbakemeldinger 
og evalueringer.  Kurskomiteen vil gå nøyere gjennom disse.  Når det 
gjelder kurs 2010 fremmet RH forslag om at kurskomiteen utvides fra to til 
tre medlemmer.  AW og RH kommer med forslag til nytt medlem på neste 
styremøte.   

4. Utsatt pga kassererens fravær. 
5. Enighet om å gi kr 10.000 til ”Prosjekt tilrettelagt lufttransport”. 
6. Hva kan bidra til fornyelse av foreningen ?  Hvilken forening vi mener at NFF 

skal være i framtida ?  Skal vi være en ”fagforening” for flylegene, eller 
skal fokus være på det flymedisinske faget, og også inkludere andre 
yrkesgrupper som jobber innen det flymedisinske fagfeltet.  Det antas at vi 
som ”spesialforening” i Legeforeningen  har føringer mht hvem som kan 
være medlemmer, og hvilke rettigheter ikke-leger har som medlemmer i 
foreningen.  LT undersøker disse forholdene opp mot Dnlf.  Vi har faktisk 
flere ikke-leger som medlemmer allerede i dag, og RH og GSA vil også 
kartlegge hvor mange medlemmer vi har i dag som ikke er leger, og 
hvilken yrkes- og fagbakgrunn disse har.    Det ble ikke konkludert i denne 
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debatten, men enighet om at vi vil oppleve en økt profesjonalisering av 
flylegene i framtida, gjennom at det vil bli stilt større krav til flylegene, og 
det blir færre flyleger i Norge.  (RH skisserer at flylegene fra 2013 gis 
fullmakt til å utstede legeattester).  Det er vel heller ikke slik at de to 
alternative utviklingsretningene nødvendigvis utelukker hverandre ?  
Uansett, det bør tilstrebes en utvikling av Flyvebladet som ”organ”, med 
mål om å øke det faglige innholdet, helst gjennom økt engasjement fra 
medlemmene.  Vi har ikke et stort nok fagmiljø til å tenke oss utviklingen 
av et tidsskrift.  Det ble fremsatt forslag om å feks velge en redaktør, og å 
se nærmere på hva som kan engasjere medlemmene til større delaktighet 
i Flyvebladet. 

7. AW og LT deltar på generalforsamling i ESAM i Milano 6-7 nov 09.  NFF 
betaler begges deltagelse.  Det kan synes som om NAMA er ”død” som 
aktiv forening.  LT avklarer om de andre NAMA-landene har den samme 
oppfatningen, og evt om NAMA skal oppløses.  ECAM (ESAM 
kongressen) ser ut til å utvikle seg til en meget god erstatning.  Det ble 
fremmet forslag om at NFF arrangerer ECAM i 2012, og styret ga sin 
tilslutning til at LT og AW kan annonsere vårt kandidatur i Milano.  I tillegg 
forslag om å påvirke ESAM til å opprette en vitenskapelig komite og en 
organisasjonskomite med oppgave å bistå lokal arrangør av ECAM.   

 
 
 
Nytt styremøte avtalt tir 2 feb 10.   
 
 
 
Brynjulv 
Sekr 

 
 


