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REFERAT STYREMØTET MANDAG 10 NOVEMBER 2008.   
 
 
Sted:  Dnlf (Legenes hus)   Kl. 1630.   
 
Til stede: 
Lars Tjensvoll (LT), Anthony Wagstaff (AW), Rolf Heimberg (RH), Gerd Sissel Andorsen 
(GSA) og Brynjulv Baastad (BB).  
 
 
1.  Gjennomgang av referat fra siste styremøte 18 aug 08.  Ingen anmerkninger.  
 
2. Gjennomgang av referat fra generalforsamlingen.  Ingen kommentarer. 
   
3. Kurs 2008.  RH redegjorde bla for 36 (av ca 100 til stede) innleverte 

evalueringsskjemaer.  Gjennomgående gode tilbakemeldinger, men mange 
ønsker kortere foredrag (de fleste innleggene på 45 -60 min på årets kurs).  Noen 
ønsker også mer praktisk vinkling med feks vekt på vurderinger av kjennelser 
osv.  Litt diskusjon omkring dette.  Det ble foreslått både å presentere 
kasuistikker med problemer relatert til kjennelsen, og gjennomgang av hva en 
sertifiseringsundersøkelse bør/skal inneholde.  Hva med å ha et fast punkt på 
hvert kurs med denne type (praktisk) innhold ? 
GSA redegjorde for det økonomiske resultatet av kurset.  Vi sitter igjen med et 
overskudd på kr 27.808 etter totale inntekter på kr 105.100.    

 
4. Regnskap pr 31 okt 08 lagt fram av GSA.  Se eget skjema utlevert på møtet.  

Ingen kommentarer til dette. 
 
5. Medlemstall.  Stadig diskrepans mellom Legeforeningens medlemstall og våre 

medlemstall.  Iflg Dnlf 172 medlemmer, mens vi kun har registrert 119 betalende 
medlemmer.  Av disse er 107 leger, og 12 ikke leger.  GSA tar kontakt med 
Legeforeningen for å forsøke å bringe klarhet i dette. 

 
6. ESAM.  Vi betaler 5 EUR pr medlem til ESAM i årskontingent.  ESAMs webside 

overføres fra vår webside til ESAMs egen webside så snart det er praktisk mulig. 
 
7. ECAM (ESAM-kongressen) er godkjent som kurs tellende i allmennmedisin, 

arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.  Det vil bli god norsk deltagelse på 
kongressen som arrangeres i Budapest seinere denne uka, både som 
foredragsholdere og som deltagere.  LT deltar på NFFs regning.   

 
8. NAMA 2009.  Arrangeres i Stockholm i aug 09.  Det foreligger allerede en 

invitasjon, som RH vil sende ut til alle flylegene med oppfordring om å delta.  
Kurset vil bli søkt godkjent i allmennmedisin, arbeidsmedisin og 
samfunnsmedisin.   
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9. Stipend eller kurs ?  Saken ble diskutert.  Det var enighet om at vi bør etablere en 

form for pris el (hederspris ?) for å belønne en prestasjon el innen det 
flymedisinske fagfeltet, eller til glede for foreningen.  Etter forslag fra LT ble AW 
og BB oppnevnt som deltagere i en arbeidsgruppe, som fikk i oppdrag å lomme 
med et forslag til neste styremøte.  Forslaget skal si noe om størrelsen på 
”prisen”, og beskrive et forslag til ”statutter” eller kriterier for utdeling av en slik 
”pris”.   

 
10. Nytt æresmedlem ?  Saken ble diskutert, og aktuelle navn ble nevnt.  Saken 

utsatt, i og med at dette kun kan være aktuelt på en generalforsamling.  Derfor 
ingen navn gjengitt i dette referatet.   

 
11. AW og LT har ennå ikke svart.           
 
12. ”Affiliated membership” i ASMA.  Det er tidligere vedtatt i styret at slikt 

medlemskap skal søkes.  Det ble imidlertid ikke gjennomført pga krav til et visst 
antall medlemmer fra NFF i ASMA.  Dette kravet er nå fjernet.  Medlemskapet er 
gratis.  Det foreligger noe usikkerhet angående nytten av et slikt medlemskap, ut 
over at vi da er med i en stor og viktig (den største og viktigste ?) forening i det 
flymedisinske miljøet i verden.   

 
 
Neste styremøte foreslås til tir 10 feb 09 kl 1700.     
 
 
 
 
Brynjulv 
Sekr 
 
 

Comment [LT1]: foreslår at du stryker 
dette, vi har det som sak på neste 
styremøte og da blir navn nevnt.  


