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REFERAT STYREMØTE TIRSDAG 9 FEBRUAR 2010.

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

Møtet ble til alles tilfredshet ledsaget av frukt og mineralvann.
1. Gjennomgang av referat fra siste styremøte 29 okt 09. Vararepresentantene
til styret er orientert om at de innkalles til styremøte, men ingen respons
(ref leder LT).
2. Kurs 2010. Innspill til og duskusjon omkring innhold i årets kurs. RH
orienterte om nytt datasystem for håndtring og innsending av
legeerklæringer til Flymed seksjon, og foreslo dette som et orienterende
punkt på kurset. Enighet om at en gjennomgang av selve
legeundersøkelsen kunne være et tema, og det ble foreslått å fokusere på
nevrologiske problemer. Kurskomiteen fremlegger en skisse/et forslag til
kursprogram på neste styremøte i jun 10. Enighet om å øke kursavgiften
fra kr 850 til kr 950, og å øke egenandelen til middagen fra kr 400 til kr
450.
3. Regnskap. Det foreligger ferdig revidert regnskap for 2009. Underskudd 2009
ble kr 14.915,21.
4. Budsjett for deltagelse i ESAM. Enighet om en ramme på kr 60.000 for
deltagelse i ESAM.
5. Aktiviteten i foreningen. Lover for Dnlf, § 3-9-1, pkt 3, åpner for ikke-leger som
medlemmer, også deltagelse i styre. Ikke-leger kan imidlertid ikek være
leder i foreningen. LT lager forslag til ny § i NFFs lover som åpner for
dette til neste styremøte.
6. Aktiviteter i ESAM. AW og LT deltok på generalforsamling i Milano i nov 09.
Det er ikke avgjort hvem somn arrangerer ECAM i 2012.
7. Godtgjørelse av revisjon av regnskapet. Kasserer stilte spørsmål om dette
vervet skulle honoreres. Enighet om at prinsipiellt avlønnes ikke tillitsverv
i Dnlf.
8. Foreningens medlemskap i ESAM. Kasserer har problemer med å få innbetalt
medlemskontingent til ESAM. Den kommer i retur. LT og GSA bestreber
seg på sammen å innhente oppdatert informasjon som muliggjør
innbetaling av medlemskontingent. (Feks internasjonale IBAN og SWIFT
nummer for overføring av penger over landegrenser).
9. Medlemskontingent og medlemsliste. Iflg medlemsliste hadde NFF 136
medlemmer i 2009. Denne rapporteres til Dnlf. Intensjon om å
komplettere listen også med e-mail adresser.
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10.

Evt.
RH orienterte om datasystemet EMPIC. Dette er et nettbasert og integrert
datasystem som ivaretar håndtering av legeerklæringer og legeattester.
Det sendes i dissse dager ut en invitasjon til noen flyleger med høy
aktivitet, om å ta systemet i bruk. Dette er nærmest et pilotprosjekt som
tar sikte på en utprøving og kvalitetssikring av systemet. Det arrangeres
informasjonsdag på Flymed seksjon 18 mar kl 12-16. Det sendes ut en
manual på forhånd til de inviterte flylegene. Intensjonen er også at
flylegene skal skrive ut legeattestene selv. På sikt skal alle flyleger få
tilgang til dette datasystemet.

Neste styremøte avholdes i juni, men dato ble ikke bestemt.
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