
Referat fra Årsmøte i Norsk indremedisinsk forening (NIF) 14. oktober 2016 
 

Sak 2016/1: Innkalling og saksliste ble godkjent av Årsmøtet uten merknader. 

 

Sak 2016/2: Hanne Thürmer og Ole Kristian H. Furulund ble valgt med akklamasjon som 

henholdsvis møteleder og som referent. 

 

Sak 2016/3: Leder av NIF, Hanne Thürmer, la frem styrets Årsberetning for 2016, som ble 

godkjent uten merknader og skal legges på hjemmesiden.  

 

Sak 2016/4: Leder av Spesialistkomiteen i indremedisin, overlege Per Mathiesen, presenterte 

Spesialistkomiteens rapport for 2016. Denne rapporten ble også godkjent uten merknader og 

skal også legges på hjemmesiden. 

 

Sak 2016/5: Hanne Thürmer la frem NIFs økonomiske aktivitetsregnskap for 2015 og en 

estimert positiv regnskapsmessig balanse for 2014 og 2015. Nestleder i NIF, Knut Lundin, 

påpekte imidlertid at det ikke er hensiktsmessig for NIF å akkumulere økonomiske midler 

over tid slik at disse midlene bør benyttes til å f.eks. å gi økonomisk støtte til hospiterings-

opphold, etablere stipendordninger for indremedisinere m.v. Det var også flere andre 

deltakere på Årsmøtet som anbefalte at man f.eks. benyttet disse midlene til å etablere et 

forskingsfond for generell indremedisin, dekke norske EFIM-deltakeres øknomiske kostnader 

til å delta på forskningskurs i regi av EFIM, deltakelse på ACP/EFIM og til å fortsette å ha 

Indremedisinsk høstmøte på Hotell Bristol. Med disse merknadene tok NIFs Årsmøte styrets 

økonomi til orientering, og ga sin tilslutning til at styret kunne finne frem til hensiktsmessige 

måter å disponere disse midlene på; begrenset oppad til 200 000 kroner. 

 

Sak 2016/6: Hanne Thürmer orienterte om medlemsbladet Indremedisineren, og understreket 

behovet for bidragsytere, både til redaksjonelt arbeid og til annonserekruttering. Redaktør 

Stephen Hewit understøttet også dette behovet. 

 

Sak 2016/7: Leder av Norske Yngre Indremedisinere (NYI), Vikas Sarna, orienterte Årsmøtet 

om NYIs arbeidet i 2016, og Årsmøtet tok dette til orientering uten merknader. 

 

Sak 2016/8: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til følgende fastsettelse av 

honorar for NIFs leder og styre: Honorar til leder av NIF økes fra 40 000 til 50 000 kroner per 

år, og honorar for nestleder i NIF økes fra 6000 til 20 0000 kroner per år. Honorar for 

styremedlemmer og fast møtende 1. varamedlem beholdes uendret på 6000 kroner per år. 

Honorar til kasserer på 30 000 kroner utgår. Samlet ble det derfor ingen økning i totalt 

honorar utbetalt til styrets medlemmer. 

 

Sak 2016/9: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til at honorar for hvert medlem 

av Høstmøtekomiteen ble på 15 000 kroner, og det ble åpnet opp for ytterligere et medlem av 

Høstmøtekomiteen slik at denne samlet kan bestå av 4 medlemmer. Samlet innebærer dette en 

økning på 15 000 kroner i forhold til 2015. 

 

Sak 2016/10: Etter forslag fra styret, ga Årsmøtet sin tilslutning til en økning til 50 000 

kroner per år til leder av Spesialistkomiteen i indremedisin og til 30 000 kroner til 

sekretær/nestleder samt 6 000 til hver av medlemmene av Spesialistkomiteen. Dette fordi det 

har vært krevende å få tak i medlemmer og det er rimelig å gi økonomisk godgjøring både til 

sekretær og leder. Samlet innebærer dette en økning på 38 000 kroner i forhold til 2015. 



Sak 2016/11: Årsmøtet ga sin tilslutning til en økning i honoraret til redaksjonen i 

Indremedisineren fra 50 000 til 60 000 kroner per år, som fordeles av redaktør, basert på 

redaksjonsmedlemmenes bidrag inn i redaksjonsarbeidet. Videre ga Årsmøtet sin tilslutning 

til en ekstra kostnad på 10 000 kroner til kostnader/lisenser for å utvikle nettsidene til 

Indremedisineren. 

 

Sak 2016/12: Kontingenten for ekstra medlemskap i NIF (de som ikke har medlemskap i NIF 

som lege i spesialisering/overlege/spesialist i indremedisin), ble fastsatt til 250 kroner for 

2017 som er uendret fra tidligere år. 

 

Sak 2016/13: Styrets forslag til budsjett for 2017 ble presentert av Hanne Thürmer og 

Årsmøtet godkjente forslaget til NIFs budsjett for 2017 uten innvendinger. 

 

Sak 2016/14: Det var ingen innkomne forslag slik at Årsmøtet ble avsluttet med dette. 

 

 

 

Oslo, 17. oktober 2016 
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