Norsk Flymedisinsk Forening.

The Norwegian Association of Aviation Medicine

REFERAT STYREMØTE TORSDAG 10. JUNI 2010.

Sted: Dnlf (Legenes hus) Kl. 1700.
Til stede:
Gerd Sissel Andorsen (GSA), Lars Tjensvoll (LT) og Rolf Heimberg (RH)
Kunne ikke møte:
Anthony Wagstaff (AW) og Brynjulv Baastad (BB).

1. Gjennomgang av referat fra siste styremøte 9. Feb. 2010 ved LT, godkjent.

2. Kursprogrammet er ferdig. RH gjennomgår programmet.
Det er svært viktig med påmelding i god tid og i alle fall før 15. Juli. Dette
fordi vi må opprettholde møterommet! Vær derfor ute i tide! Nesten ingen
har betalt medlemskontingent så betal det derfor samtidig med
kursavgiften.
Noen tror at det er godt nok å betale medlemskontingenten i Dnlf for å få
den lave kursavgiften, men det er feil! Det må presiseres i påminnelsen at
de som ikke har gjort det må betale kontingenten i NFF på kr 200 til
samme konto.

3. Vi ble enige om å klage formell til Aftenposten på behandlingen av vårt
innlegg. Vi leser gjennom på de to innleggene og Aftenposten artikkel og
vi bl enige om at disse sendes tl styremedlemmene til orientering.
Det er ofte kort tid til å svare på denne typen innlegg. Vanligvis må det
være tid for lederen til å konferere med hele styret så de som får tid kan
komme med råd.
4. Generalforsamling/årsmøte
Vi ønsker å få høre medlemmenes kommentarer og innspill til den
debatten styret har hatt om å øke medlemmenes interesse,
oppmerksomhet og engasjement i Foreningen. I innkallingen til
Generalforsamlingen skal det kort referere til hva styret har gjort og så la
spørsmålet være åpent for innlegg fra deltagerne.
5. Gikk gjennom LT sitt forslag til innhold i Flygebladet som skal sendes ut før
sommerferien og SA og RH mente at det kunne være interessant å ta med
LT sin artikkel om vulkan aske. Det aktuelle nr blir sendt til
styremedlemmene til gjennomlesning før det sendes ut.
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6. Styret enige om forslag til lovendring:
Forslag til tillegg i §5, nytt avsnitt etter første avsnitt:

”Alle medlemmer er valgbare til styret, men fordi NFF er medlem av Dnlf, må
styrets leder og flertallet i styret være leger.
Samtidig foreslås siste setning i §3 endret til:
”I henhold til Lover i Den norske Legeforening, §14, han bare leger stemmerett
i medisinskfaglige spørsmål.”

Referent i BB’s fravær:
Lars Tjensvoll
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