
	  

 
Norsam styresamling Beiarn 24-25 mars 2015 
Deltakere: Hege-Kristin Aune Jørgensen, Inger Marie Fosse, Siri Hauge, Leif Vonen, Jan Magne 
Linnsund, Henning Mørland (referent) 
Forfall: Marit Voltersvik 
 
Sak 15/3-1 Gjennomgang og omfordeling av oppgaver og deltakelse i råd og utvalg 
Avhengig av fremtidig styresammensetning. Gjennomgående representasjon som hovedprinsipp, men 
slik at tidligere styremedlemmer også kan ivareta verv på vegne av Norsam.  
 
Sak 15/3-2 Aktuelle høringssaker 
Orientering og gjennomgang. Inger Marie følger opp og er ansvarlig for sak  
 
Sak 15/3-3 Årsmøtekurs  
Sola strandhotell 1-2 september (tirsdag-onsdag) 
Aktuelle tema: Styret valgte å jobbe videre med disse to hovedtemaene: Organisering og faglig krav til 
akuttmedisinske tjenester (revidert akuttmedisinforskrift, Akuttutvalgets delrapport). Kommune- og 
regionreform. Inger Marie kontakter Egil Bjørløw.  
 
Sak 15/3-4 Årsmøte med valg 
Gjennomgang av styre og eventuelt gjenvalg: Siri, Inger Marie, Hege Kristin, Leif og Henning innstilt 
på gjenvalg. Jan Magne i tvil, men heller mot å takke nei, kan likevel ivareta Norsam-repr i PMU og 
rescusiteringsrådet. Henning avklarer med Marit.    
Valgkomite: Grethe Fosse, Rolf Martin Tande, Trude M Arnesen 
Forslag til vedtektsendringer med hensyn til styresammensetning: Årsmøte velger leder og 5-7 
styremedlemmer (ikke lengere vararepr). Fast honorar i stedet for møtehonorar til styremedl.  
 
Sak 15/3-5 Landsstyremøte Legeforeningen 
Trondheim 27-29 mai. Marit og Inger Marie repr Norsam 
 
Sak 15/3-6 PMU 2016 
Tom Sundar forts som leder av hovedkomiteen også i 2016. Jan Magne og Finn Bovim er Norsams 
repr. Styret går inn for at obligatoriske kurs ikke arrangeres på PMU, men at man i stedet benytter 
PMU som arene for etterutdanningskurs, evt en samordning mot Sundvoldenseminaret.  
 
Sak 15/3-6 Økonomi 
Foreløpig regnskap 2014 viser et overskudd på 176 897. Dette vil antagelig bli noe lavere da ikke alle 
utgifter er regnskapsført. Balanse (eiendeler) 2 067158, hvorav 419 338 er bundet i utdanningsfondet. 
Styret foreslår at 100 000 av overskuddet overføres til utdanningsfondet.  
 
 
Neste styremøte: 
I tilslutning til årsmøte, tentativt mandag 31.8 på ettermiddag/kveld. 
Telefonmøter i løpet av våren 2015.  


