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REFERAT STYREMØTET MANDAG 15 JUNI 2009.   
 
 
Sted:  Dnlf (Legenes hus)   Kl. 1700.   
 
Til stede: 
Lars Tjensvoll (LT), Rolf Heimberg (RH), Gerd Sissel Andorsen (GSA), Anthony 
Wagstaff (AW) og Brynjulv Baastad (BB).   
 
 

1. Gjennomgang av referat fra siste styremøte 11 feb 09.  Ingen anmerkninger. 
2. Kurs 2009.  Program for kurset foreligger, og ble gjennomgått.  Invitasjon blir 

sendt  ut snarlig.  Kurset er av DNLF godkjent for 8 timer i allmenn-, 
arbeids- og samfunnsmedisin.   
Det ble noe diskusjon omkring hvor fremtidige kurs burde avholdes.  
Fortsatt i Oslo, eller andre steder i landet ?  Det ble foreslått både Bodø 
med samtidig besøk på Flymuseet, og Rygge samtidig med årlig Airshow.  
Utgifter til foredragsholdere antas å øke ved arrangementer utenfor Oslo.  
Også usikkerhet angående effekten dette vil ha på frammøte.  Alt i alt 
stemning for å videreføre kursene i Oslo. 
Kasserer har mottatt en anmodning om refusjon av betalt kursavgift pga 
sykdomsforfall ved kurset i 08.  Vedkommende skal ha tatt kontakt med 
GSA via kollega under kurset i 08.  GSA husker ikke saken og har fått en 
purring.  Om hun muligens har ”lovt” vedkommende refusjon, bør vi 
refundere beløpet.  Hun anmoder først om kopi av tilsendt mail.  
Prinsipiellt er vi enige om at vi heretter ikke refunderer kursavgift ved 
forfall senere enn 1 mnd før kurset, og at dette skrives inn i invitasjonen.  
Begrunnelsen for dette er at vi må betale for det antall påmeldinger vi har 
en mnd før kurset.     

3.  Generalforsamling.  LT sender ut invitasjon til generalforsamling samme dag 
som kurset, inklusive regnskap for 2008, årsberetning, foreløpig regnskap 
for 2009 fram til nå og budsjett.  Valgkomiteen minnes på sine oppgaver. 

4.   Internasjonalt arbeid.  LT evt AW vil orientere om dette på 
generalforsamlingen.  LT vil også utrede hva foreningens medlemskap i 
ASMA betyr for foreningen.   

5. Stipend eller pris.  Begge komiteens medlemmer gir uttrykk for litt dårlig 
samvittighet for at komiteen ikke har arbeidet fram et forslag.  Likevel har 
AW tenkt gjennom saken, og foreslår feks å gi en støtte til flyleger som tar 
flysertifikat.  RH gjør imidlertid rede for de framtidsutsiktene han ser mht 
antall flyleger i Norge.  I løpet av 3 år regner han med at antall flyleger vil 
reduseres drastisk som følge av økende krav både til flylegene og 
Flymedisinsk seksjons krav til audit og oppfølging av flylegene.  Dette vil 
influere på hele foreningen og medlemsmassen.  Det ble i denne 
sammenheng tatt til orde for å tenke seg at man heller bruker midler på å 
stimulere til profesjonalisering av Flyvebladet, evt gi ut et tidsskrift ? 
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Aktuelt kan det feks være å bruke midler på en redaktørfunksjon.  Dette 
overlates neste styre.   

6. Regnskap.  Foreløpig regnskap pr 31 mai 09 fremlagt.  Ingen anmerkninger til 
det.  Det ble noe diskusjon omkring det forholdet at regnskapet som 
godkjennes på generalforsamlingen gjelder foregående kalenderår.   Årets 
virksomhet fram til generalforsamlingen blir således ikke inkludert i 
regnskap som godkjennes på årets generalforsamling, noe som fører til at 
det nye styre får ansvaret for en virksomhet de ikke har deltatt i (?)  
Enighet om at dette bør undersøkes nærmere med DNLF med tanke på 
hva som er vanlig, og hvilke ansvarsforhold som faktisk gjelder.    

7. Evt.  Web siden.  Det foreligger feil og mangler, feks med adresser.  Dette må 
rettes opp.   

8. Evt.  NAMA.  Det faktum at NAMA nå er avlyst i både 2007 og 2009 fører til 
spørsmålet om NAMA er ”død”.   Tar ESAM over funksjonen ?  Dette ble 
kun nevnt uten ytterligere diskusjon.   
 
 
 
 
Det ble ikke avtalt nytt styremøte. 
 
 
 
Brynjulv  
Sekr 
 
 
 

 
   
 

 
 

 
 
 


