
Referat fra styremøtet i NIFS onsdag 1. 

februar 

Til stede: Inge, Bodo, Oddveig, Brita, Malene, Arne, Guro-Marie, Edel, Hanne 

Kristin Solstad deltok på første sak. 

Detaljer rundt arrangementet 

Kristin gikk gjennom detaljene rundt arrangementet.  

Programmet, siste gjennomgang 

• Kristin Bergersen kan ikke komme og Brita overtar som møteleder.  

• Det ble noen synspunkter på rekkefølgen i seksjonen for Forebygging, avlastning og fottøy. 

Edel ordner opp i dette, og hvis behovet for å justere er betydelig, så gjør vi en endring. 

• Paneldiskusjonen torsdag. Vi prøver å plukke ut spørsmål litt underveis, og sortere underveis 

i programmet. 

• Generalforsamlingen. Inge styrer denne og vi følger det oppsettet som finnes i vedtektene. 

• Utdeling av stipend. Edel tar ansvaret for selve utdelingen.  

• Grete Velure ønsker å gå ut av stipendkomiteen. Nytt styre må finne et nytt medlem. 

Stipendkomiteen har laget et nytt skjema som vi legger ut på web-siden. Det nye styret må 

forsøke å gjenskape flere stipender, ved å ta kontakt med firmaene og prøve å motivere 

medlemmene til å søke. Vi kan lage en smørbrødliste for søkere. Vi må også se på muligheten 

for å få til en stipendordning for personer som tar videreutdannelse i sårbehandling i 

Buskerud og HSH. 

• Arne avslutter konferansen og presenterer neste års program. 

Sponsormedlemmer.  
Ny leder tar kontakt med alle firmaene som har deltatt på årets seminar og forespør om de ønsker å 

bli støttemedlem. 

Programmet for 2013 
Tittel for programmet blir Traumatiske og kirurgiske sår. Vi blir på Scandic, og så må vi evaluere om 

det er riktig hotell videre. Møtet i 2014 blir i Tromsø og i 2016 i Kristiansand. 

Henvendelse fra Trøndelag Ortopediske Verksted 
Vi har fått en henvendelse fra Trøndelag Ortopediske Verksted om et samarbeid med NIFS. I 

henvendelsen opplyser de: ”Vi er ikke fremmed for tanken om at Nettverket organiseres inn under 

NIFS. 



Kunne vi be om at dere tar dette opp på førstkommende styremøte i NIFS, og eventuelt gir en 

uforpliktende, generell støtte til initiativet”. Brita snakker med Eivind Witsø om dette og forbereder 

en sak til neste styremøte. 

Lupin – nettbasert undervisning 
Inge har foreslått at for Dnlf at sårutdannelse blir et av tilbudene på Lupin som er Dnlf sitt 

nettverksbaserte undervisningsopplegg. Inge har foreslått at de tar kontakt med Brita som kan være 

involvert i dette arbeidet. 

Bilder av det nye styret 
På nettsidene våre mangler individuelle bilder av styremedlemmene. Vi prøver å få tatt bilde på 

fredag av det nye styret. 

Betaling av flybilletter 
Hvis vi betaler lang tid på forhånd, får vi de billigste billettene. Men da må den som kjøper billetten 

sitte med utgiften lenge.  En mulighet er å kjøpe Flex-biletter, som er litt dyrere, mens som ikke 

trenger å betales før rett før du benytter det. 

Arne Langøen  


