
 
 

 

REFERAT ÅRSMØTE / GENERALFORSAMLING  

I NORSK FORENING FOR IDRETTSMEDISIN OG FYSISK 

AKTIVITET 2019 
  

 

Sted:   Olympiatoppen Oslo  

   Møterom:  

Tid:   Torsdag 7. Mars 2019 kl.19.00   

 

 

Saksliste: 

 

1. Åpning ved leder Siri Bjorland 

a. SB ønsket velkommen 

2. Valg av dirigent 

a. Terje Halvorsen valgt til dirigent ved akklamasjon 

3. Styrets årsberetning 

a. Siri Bjorland gikk igjennom styrets årsberetning. Antall 

styremøter 4, styret forsøker å holde kostnadene nede. 

b. Samarbeidet med FIFA oppleves som godt. 

c. Det er i løpet av året tilkommet en utvidelse av laglegenes 

ansvarsforsikring, og mulighet for ytterligere utvidelser.  

d. Samarbeid med skandinaviske søsterforeninger oppleves som 

bra. 

e. Ett medlem fra NIMF og ett medlem fra FIFA skal nå være 

med i fagkomiteen til Sportkongres i København. 

f. Det er også etablert samarbeid med AMSSM , takk til Hilde 

Moseby Berge, man håper at dette vil åpne for samarbeid med 

amerikanske kolleger. 

g. Idrettsmedisinsk etikkutvalg er reetablert, og er nå forankret i 

foreningen og ikke i enkeltpersoner. 

h. Det jobbes for å utvikle studentundervisningen i 

medisinstudiet. 

i. Håvard Visnes og Jørn Torjussen jobber med «Prosjekt 

stevnelege», for å hjelpe våre medlemmer til å gjennomføre 

denne rollen, og det utredes vedrørende behov for 

forsikringsbehov i forhold til dette. Ola Rønsen anmerket at 

norske leger som arbeider for lag, kretser og forbund 



tilhørende NIF, dekkes av NPE, og NIF betaler inn til NPE 

for dette. JT problemer i forhold til enkelte 

idrettsarrangementers geografiske utbredelse, der stevnlegen 

kan være lokalisert flere kilometer fra enkelte utøvere. Lars 

Kolsrud opplyste at en del unge leger ikke har basisutstyr, 

«legekoffert», som ofte kreves. JT svarte at dette er et av 

problemene man ser på. 

j. Samarbeidet med Antidoping Norge oppfattes som godt 

k. Det er høyt aktivitetsnivå i Exercise is Medicine. 

Årsberetning EIM presentert av Terje Halvorsen. 

l. Høstkongressen gikk med 360 000 kroner i overskudd, NIMF 

får 119 000 av dette 

m. Det er arrangert Grunnkurs i idrettsmedisin. Nytt av året var 

større fokus på etiske problemstillinger 

n. 4 nye idrettsleger i 2018, pt 139 godkjente 

o. NIM er i ferd med å omstrukturere, til en mer tidstilpasset 

nettløsninger, evt med innlogging. Siste utgave i gammelt 

format kommer i mai. 

p. Tone Grønmoe, Stine Westby og Christine H. Moseid jobber 

godt med sosiale medier 

q. Antall medlemmer har steget fra 440 til 489 

r. Styrets årsberetning ble godkjent 

 

4. Regnskap, revisjonsberetning og budsjett. 

  a. John Bjørneboe la frem regnskap og budsjett 

i. Foreningen gikk med overskudd i 2018, NOK 207 662. 

Det ble større utgifter til styremøter enn budsjettert, pga 

en del reiser, ett styremedlem bor i Bergen, og ett i 

Tromsø 

ii.   Foreningens egenkapital er i overkant av 1,6 millioner 

kroner. Foreningens økonomi oppleves som god 

iii. Terje Halvorsen anmerket at man tidligere støttet 

lokalforeninger, f eks i oppstartsfasen. JB svarte at dette 

er mulig, pt er det kun Bergen som har en aktiv 

lokalforening. 

iv. Regnskap og revisjon ble godkjent 

b. Fond sparing.  

Ola Rønsen presenterte de siste års historikk rundt Fondet til 

Fremme av Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i Norge, og 

presenterte et forslag til endringer i statuttene for fondet. 

Endringene ble godkjent av generalforsamlingen. Terje 



Halvorsen anmerket at dersom Fondet er registrert i 

Løsøreregisteret el likn, må vedtektsendringen registreres der 

c. Fastsettelse av medlemskontingent  

Det ble vedtatt at medlemskontingenten holdes uforandret på kr 

750 nkr. 

5. Innkomne forslag 

a. Ingen 

6. Valg 

a. NIMF styret: fire styremedlemmer til valg 

Alle styremedlemmer på valg ble gjenvalgt med akklamasjon:  

Siri Bjorland, John Bjørneboe, Tone Grønmo, Jørn Torjussen, 

Christine Holm Moseid. 

Styret består i 2019 av: 

Leder: Siri Bjorland 

Nestleder: John Bjørneboe 

Styremedlem/sekretær: Tone Grønmo 

Styremedlem: Jørn Torjussen 

Styremedlem: Christine Holm Moseid 

Styremedlem: Arne Haugli 

Styremedlem: Stig Heir 

Styremedlem: Håvard Visnes 

Styremedlem: Ola Rønsen 

b. Forskningsfondet: Sverre Mæhlum valgt til leder ved 

akklamasjon. Styremedlem Jens Ivar Brox gjenvalgt ved 

akklamasjon. Kandidat fra styret når medlem trer ut: Ola 

Rønsen 

c. Valgkomitè: Sverre Mæhlum og Terje Halvorsen gjenvalgt 

med akklamasjon. Det var enighet om at styret skal 

konsulteres ved nominasjon 

d. Autorisasjonskomitè: Leder John Bjørneboe og medlem 

Inggard Lereim begge gjenvalgt med akklamasjon 

e. Norsk Idrettsmedisin redaksjonskomite`: Redaktør er ikke på 

valg. Som nye medlemmer i redaksjonskomiteen var foreslått 

Hege Clemm og Stine Fjerdumsmoen, begge valgt ved 

akklamasjon 

 

 


