Norsk Flymedisinsk Forening.

The Norwegian Association of Aviation Medicine

REFERAT STYREMØTET TIRSDAG 11 FEBRUAR 2009.

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

1.

Gjennomgang av referat fra siste styremøte 10 nov 08. Anmerkning til pkt 8. LT
søker DNLF om godkjenning av kurstimer under NAMA aug 2009 i
allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.
Det ble på styremøtet 10 nov 08 vedtatt å betale Kristoffer Tjensvoll kr 10.000 for
arbeid utført med foreningens webside. Dette gjelder arbeid utført de siste tre
årene.

2.

Kurs 2009. Hotell Opera er bestilt for vårt årlige kurs 4 sep 09. RH og AW utgjør
kurskomiteen.

3.

Regnskap. Det foreligger regnskap for 2008. Underskudd på kr 1.338.
Regnskapet er ennå ikke revidert. Ingen kommentarer til regnskapet.
Underskuddet forklares skyldes først og fremst utgifter foreningen har hatt i
forbindelse med etableringen av ESAM, hvor både LT og AW har vært sentrale
aktører.

4.

Medlemstall. GSA har undersøkt hva som er grunnen til divergensen mellom
egne oppgaver over medlemmer og de tallene DNLF opererer med. Det viser
seg at DNLFs tall baserer seg på opplysninger oppgitt av medlemmene selv. Det
er grunn til å tro at disse opplysningene er upålitelige (oppgitt etter hukommelse).
Vi fastholder at vi pt har 119 medlemmer, hvorav 12 ikke er leger.
Krav om innbetaling av medlemskontingent for 2009 blir sendt ut snarlig med frist
for innbetaling 1 apr 09.

5.

ESAM. LT og AW er ikke lenger medlemmer i styret i ESAM. Imidlertid er det
aktuelt for både LT og AW å engasjere seg videre i det internasjonale arbeidet.
Det ble diskusjon omkring de økonomiske sidene av slik deltagelse. Det er
aktuelt å delta i arbeidsgrupper (ECAST og EHAST). Skal NFF dekke slik
deltagelse for våre representanter når ESAM ikke har økonomi til å betale ?
Korrespondanse pr mail mellom styremedlemmene i tiden etter styremøte har
avklart følgende: Vi kan strekke oss til å bevilge kr 60.000 som tilskudd til slik
virksomhet som er beskrevet her for 2009. Samtidig må det avklares prinsipiellt

Norsk Flymedisinsk Forening,
adresse: Fornebu Helsesenter, Fornebuveien 39, 1366 Lysaker.

Norsk Flymedisinsk Forening.

The Norwegian Association of Aviation Medicine

hvlke oppdrag som er på vegne av ESAM og hvilke oppdrag som utføres for NFF.
ESAM må så raskt som mulig settes økonomisk i stand til å drifte sin virksomhet.
6.

Stipend eller pris ? Arbeidsgruppen utpekt på forrige styremøte har ikke startet
sitt arbeid ennå. Salen utsettes til neste styremøte. Dette er sannsynligvis en
sak som bør opp på generalforsamlingen.

7.

Det foreslås å utnevne Jan Ove Owe til æresmedlem i NFF. Det ble enstemmig
vedtatt.

8.

NPA no 2008-17c. Denne ble delvis gjennomgått. Bla enighet om å innta en
skeptisk holdning til å la allmennpraktikere generelt utføre
sertifiseringsundersøkelser av innehavere av luftfartssertifikater. Også skepsis til
at det legges opp til livslang gyldighet på autorisasjonen til flylege.

9.

NFF som høringsinstans i flymedisinske saker. LT skriver på vegne av NFF til
Luftfartstilsynet og anmoder om at NFF kommer på deres liste over
høringsinstanser.

10.

Eventuelt. RH redegjorde for et svindelforsøk mot NFF. Han har besvart en fax
fra Tyskland med spørsmål om å returnere faxen med opplysninger bla om
foreningens internettadresse/faxnr og tlfnr. Det viste seg at han på denne måten
aksepterte et oppdrag om annonsering etc på internett med en pris på nesten kr
10.000 årlig i tre år. Han har protestert på dette. Dette er en kjent sak for
Forbrukerombudet, og Dine Penger har også referert til lignende saker.

Neste styremøte foreslås til tir 9 jun 09 kl 1700.

Brynjulv
Sekr
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