
Referat styremøte i Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
Sted: Telefonmøte 

Tid: 11.01.2019 kl. 10-11 

Innkalt: Ståle Tofteland, Tore Lier, Einar Tollaksen Weme, Silje B. Jørgensen, Tore 

Stubhaug, Karl-Fabian Åhrberg, Astrid Wester, Tore Lier, Tore T. Stubhaug, Karl-Fabian 

Åhrberg 

Fravær: Ståle Tofteland, Fabian Åhrberg 

Møteleder: Astrid Wester 

Referent: Silje B. Jørgensen 
 

Sak Tema Ansvar/frist 

1 Godkjenning av saksliste.   

2 Godkjenning av referat fra styremøtet 30.11.2018.  

 

 

3 Ny representant i AFA. Didrik Vestrheim ønsker avløsning. For å få god 

geografisk fordeling foreslår AFA en representant fra Helse Midt-Norge. 

Styret har hatt en e-post runde og godkjent at AFA tar kontakt med mulige 

kandidater.  

 

4 Nye representanter til spesialistkomiteen.  

Jan Egil Afset, overlege St. Olav fortsetter som fast medlem 

Truls Michael Leegaard, overlege Ahus, fortsetter som fast medlem 

Roar magne Bævre-Jensen, overlege Vestre Viken, ny som fast medlem 

Linn Merete Brendefur, legespesialist OUS, ny som fast medlem. 

Odd Alexander Tellefsen, LIS Kristiansand, fast medlem ny 

Kristoffer Hammer Endresen, LIS Hammerfest, vara fortsetter 

 

Vara: to overleger trengs – Ikke fått napp i Troms/Nordland. Einar spør 

Grete Kro på nytt, og Silje forhører seg på Ahus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einar og 

Silje 

 

 

 

5 Vintermøte 2019. Framdrift og økonomi. Mail sendt ut om påmelding, og sak 

oppdatert på hjemmesiden. 
 

6 Medlemmer med internasjonale verv (valgt av generalforsamling i 

aktuelle organisasjon) skal meldes Dnlf. P.t. kjenner vi ikke til noen slike 

(Truls Leegaard sitter i en komité i UEMS, Silje sjekker opp om det er 

«meldepliktig») 

 

 

Silje 

7 Oppfølging årshjulet og hjemmeside 

 Oppdatere hjemmesiden med innsendte høringer etter 2015 (Silje) 

 Tore tar ansvar for å sjekke årshjulet før hvert styremøte og passe 

på at vi tar opp saker i tråd med dette. Fra årshjulet i januar står det 

at vi skal minne valgkomiteen på deres plikter, samt legge ut teaser 

om tid og sted for vårmøtet. Vi har også klargjort at det blir Bergen 

i 2020 og ST. Olav i 2022. 

 

 

 

Astrid sender 

e-post med 

påminning til 

valgkomiteen 

8 Høringer: Vi har ikke besvart noen høringer de siste månedene. Silje 

legger ut de siste innsendte høringene på hjemesiden. 

Silje 

9 Ledermøte Dnlf i januar på Hotell Bristol, Oslo. Silje er påmeldt som 

stedfortreder for Astrid. 

 

Silje 

10 Neste møte: telefonmøte 8. februar 10-11. 

 

 



11 Eventuelt:  

Til informasjon: Det ble et stort overskudd etter Vårmøtet 2018 på kr. 

124 408. Stor takk til Vestre Viken for et vellykket arrangement på alle vis! 

 

Brukerhåndbok mikrobiologi: Oppdatering fra Tore TS. Noen små tekniske 

problemer, men alt i alt er vi fornøyd med funksjonaliteten. Vi oppdaterer 

saken på nettsiden vår. 

 

 

 


