
Styremøte i NFDV 12.2. 2015 

Sted: Kunnskapssenteret, St.Olavs Hospital, Trondheim.  

Tilstede: Petter Gjersvik, Marit Saunes, Xiaotong Li 

Forfall: Ellen Pritzier, Malte Hübner 

Referent: Marit Saunes 

Møtet startet kl 10.  

Saksliste: 

1. Referat fra styremøtet 4.12.2014: 

Referatet ble godkjent. 

 

2. Referat fra fellesmøtet med Legeforeningens ledelse, avdelingslederne og leder i 

spesialitetskomiteen 4.12. 2014: 

Referatet ble godkjent med endringer fra Dnlf. 

 

3. Orientering fra Legeforeningens lederseminar 14. og 15.1. 2015: 

Petter deltok på seminaret og orienterte om dette.  

 

4. Sluttregnskap for høstmøtet 2014: 

Høstmøtet gikk med kr 4000,- i underskudd.  

Samme møteopplegg videreføres til høstmøtet 2015. Deltakeravgiften kan økes noe, 

forslag om kr 2000,- for spesialister og kr 1000,- for LIS. 

Høstmøtet avsluttes til vanlig tid på fredag ettermiddag. Jubileumsmøtet vil være på 

fredag kveld, med separat program og regnskap. Foreløpig program foreligger. Styret er 

positiv til å subsidiere jubileumsmiddagen vha sponsorinntekter og evt noe fra oppspart 

kapital. 

Detaljer omkring høstmøte/jubileumsmøte vil planlegges på et senere styremøte.  

  

5. Årsmøte i Tromsø og på Hurtigruten: 



 Program 

Innlegg må være inne innen 25/2. Guttorm Guleng er behjelpelig med dette.  

 Generalforsamling  

Vil foregå om bord på Hurtigruta 

 Årsmelding 

Petter sender ut årsmeldingen til styremedlemmene for gjennomlesing og evt 

kommentarer når ferdig 

 Regnskap 

Foreligger ikke enda 

 Budsjett 

Foreligger ikke enda 

 Valg 

Hele styret er på valg 

 Redusert deltakeravgift for dem som kun deltar på kurset i Tromsø? 

Styret vedtok at medlemmer i lokal og sentral kurskomite som kun har anledning 

til å delta på kurset men ikke på årsmøtet på Hurtigruten må betale halv 

deltakeravgift. Reiseutgifter for sentral kurskomiteen dekkes av NFDV. 

 

6. Priser for beste forskningsartikler i 2014: Pfizer og Galderma: 

Begge selskapene har sagt seg villig til å dele ut pris. Forskningsutvalget innstiller 

kandidater.  

 

7. NFDV-stipender for forskning og fagutvikling: 

Det har kommet inn flere søknader. Fristen går ut 25. mars. Marit har ansvar for å følge 

opp dette. 

 

8. Faste utdanningsstillinger – status og videre strategi: 

Saken er diskutert, og må jobbes med videre. Status er at dette ser vanskelig ut. Så langt 

har vi ikke fått gehør hos Dnlf for våre synspunkt. Avtalen skal reforhandles i 2016. Dnlf 

skal innkalle til et møte. Petter følger opp dette videre.    

 



9. Fellesmøte med Psoriasis- og eksemforbundet: 

Styret vedtok at vi møter denne pasientforeningen på et styremøte før sommeren.  På 

samme møte planlegger vi også et fellesmøte med fagavdelingen i Dnlf og møte med 

nettansvarlig for vår hjemmeside, Flora Balieva. Petter har ansvar for å invitere eksterne 

deltakere til dette møtet.  

 

10. Forslag til nye lover i Nordic Dermatology Association: 

Styret vedtok å støtte forslaget om nye lover. Petter orienterer om dette på årsmøtet. 

 

11. Møte i kongresskomiteen for 33rd Nordic Congress of Dermatology and Venereology: 

 Status lokalkomite, budsjett, fremdriftsplan, sosialt program, 

 Status programkomite 

 Styremøte i NDA 

Se eget referat 

 

12. Neste styremøte 23.4. kl. 11:00-13:00:  

Aktuelle saker: 

Faste utdanningsstillinger, debutantpris, stipender for forskning og fagutvikling.  

 

13. Eventuelt: 

Hvordan kan vi stimulere til at yngre kolleger deltar på Forskningsseminaret? Dette må 

Forskningsutvalget tenke nærmere på, Petter tar med seg dette til neste møte der.  

Petter tar ansvar for å planlegge tidspunkt for fellesmøte med avdelingslederne før jul. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 14.30 

 

Trondheim 11.2. 2015, Marit Saunes 

 

 

 


