
Referat fra årsmøtet i Norsk Forening for Smertemedisin (NFSM) 2017 
 

 

6. januar 2017, Rikshospitalet 

 

 

Tilstede på NFSM årsmøte: 30 personer. 

 

 

 

Årsmøtets dagsorden: 

 

 1. Konstituering 

  a) Åpning 

  c) Godkjenning av innkalling - godkjent 

  d) Godkjenning av dagsorden – godkjent 

  e) Valg av møteleder – Unni Kirste 

  f) Valg av referent - Hilde Berner Hammer 

  g) Valg av to protokollunderskrivere – …………. Og ………………… 

     

  h) Valg av stemmetellere – Aslak Johansen og Bård Lundeland 

  

 2. Referat fra forrige generalforsamling. 

  Referatet ble godkjent 

   

 3. Styrets årsmelding og godkjenning av denne. 

Denne var sendt til medlemmene per mail i forkant. Årsmeldingen ble 

gjennomgått. 

- Det ble lagt fram informasjon om kompetanseområdet smertemedisin. 

- NFSM arrangerte to dagers smertekurs under allmennpraktikernes primær-

medisinsk uke (PMU), og fikk gode tilbakemeldinger. 

- Hjemmesiden redigeres av ett av styremedlemmene, der aktuell 

informasjon bla angående kurs, legges ut. 

- Styret i NFSM har levert høringssvar til Dnlf om relevante 

problemstillinger. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

 

 4. Regnskap og budsjett. 

  Regnskapet ble lagt fram og godkjent. 

Budsjettet ble lagt fram. 

 

 5. Saker fremmet av styret. 

Forslag til en pris kalt ”samspill- og rekrutterings-prisen” innen smertemedisin. 

Kriteriene for prisen ble lagt frem. Styrets forslag er en pris på kr 5000 som 

deles ut på NFSM årsmøte. 

Denne prisen ble godkjent. Informasjon om prisen og kriteriene for denne, vil 

bli lagt ut på NFSM hjemmeside. 

    

 6. Saker fremmet av medlemmene. 



Jfr. §6 Vedtekter for NFSM: Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet 

må være innkommet til styret senest 4 uker før årsmøtet. 

Ingen saker var fremmet. 

 

 7. Fastsettelse av kontingent. 

  Styret foreslår uendret kontingent: kr 250. 

  Dette ble godkjent. 

 

8. Valg 

 

  a)  Leder,  

  b) 2 styremedlemmer, 1 varamedlem 

  c) Revisor 

  d) Tre medlemmer til valgkomité. Leder velges særskilt. 

 

Valgbar til verv er de fremmøtte representantene eller andre kandidater som har sagt seg villig 

til å motta verv. De som skal velges må ha gyldig medlemskap og ha betalt sin kontingent. Et 

medlem kan ikke unnslå seg valg uten grunn. Derimot har ingen plikt til å motta gjenvalg, og 

har rett til å fritas for valg i like lang tid som en har fungert.  

Valgene foregår skriftlig dersom noen krever det. 

 

 

Per Jacob Desserud, valgkomiteens leder, hadde følgende oppsett: 

 

I  2016 har styret bestått av følgende: 

Leder:  

1 Overlege Unni Kirste   gjenvalgt for 2 år i 2016  - ikke på valg 

Styremedlemmer:           

2 Overlege Hilde Berner Hammer   gjenvalgt for 2 år i 2016 - ikke på valg 

3 Overlege Bård Lundeland    valgt inn 2015, går ut 2017 

4 Overlege Aslak Johansen    valgt inn 2015, gjenvalg?  

5 Spes i allmennmedisin Anders Kind gjenvalgt for 2 år i 2016 - ikke på valg 

6 Overlege Marianne Klokk   valgt inn 2015, går ut 2017 

7 Overlege Ole Marius Ekeberg   valgt inn 2015, går ut 2017 

Varamedlemmer:            

8 Arve Nordbø, SIV    gjenvalgt for 2 år i 2016 - ikke på valg 

 

Kandidater til valg til styret 

-  overlege Aslak Johansen har sagt ja til gjenvalg 

-  overlege Ståle Mathiassen, FYR avd, Stavanger 

-  overlege Sissel Roland, FYR,  Finnmarksykehuset 

-  overlege Inger Johanne Hansen, Reumaavd, Kristiansand 

To kandidater skal være vara.  

Alle ble valgt ved akklamasjon. Pga tidspress ble det ikke bestemt hvem som skal være 

varamedlemmer på årsmøtet, og dette ble delegert til styret. 

 

Revisor  

–  Per Jacob Desserud stiller til valg 

Han ble valgt ved akklamasjon 

 



Valgkomite  

Det skal velges ny valgkomite med 3 medlemmer, lederen velges særskilt. 

Danuta Pollak stiller til gjenvalg. Bård Lundeland og Egil Andreas Fors stiller til valg. 

Disse tre ble valgt ved akklamasjon, og Bård Lundeland valgt som leder. 

   

 

 

 

Hilde Berner Hammer 

Referent 

 

 

 

Underskrivere 

 

 

 

 

…………………………………………………………………. 

Pascal Löhr 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………….. 


