Referat fra arsmøtet i NIFS 04.02.15
1. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Edel Olstad
Referent: Guro-Marie Eiken
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ingen anmerkninger
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
 Malene Jonsrud
 Silje Utkilen
4. Styrets årsmelding ved leder Arne Langøen
Ligger i kursheftet og det legges ut på NIFS sin hjemmeside.
Fokus i året som har gått:
 Medlemsmasse: i underkant av 900 stykker
 Aktiviteter:
o Styret har tre møter i løpet av året: et i forbindelse med NIFS seminaret, et på våren
og et dagers møte om høsten. Høstmøtet er et todagers møte og ble avhold i
København i forbindelse med at styret var på befaring på Sårhelingssenteret
Bispebjerg. Styret i NIFS hadde samtidig møte med bestyrelsen i Dansk Selskap for
Sårheling.
o Stop pressure ulcer day (SPUD) 20. November. Eva Kronholm Heiberg fra styret i
NIFS hadde en fremtredende rolle i planlegging og gjennomføringen sammen med
Pasientsikkerhetskampanjen. NIFS dekket underskudd.
o Nye retningslinjer for forebygging av trykksår fra EUPAP i 2014.
Pasientsikkerhetskampanjen har dekket utgiftene til oversetting, NIFS skaffet fire
personer til korrekturleseing.
o Politisk agenda: innskjerping av refusjoner ift bandasjer. Kronikk skrevet av leder og
nestleder – førte til spørsmål i stortingets spørretime. Ingen løfter fra helseministeren
o Nordic diabetic foot symposium: Guro-Marie Eiken representerte NIFS.
o EUPAP – Eva Kronhlm representerte NIFS
o Medlemsdatabasen er lagt om
o De fem utvalgene i styret er beholdt (stipend, valg, kurs- og fag, program og
informasjonsutvalget)
o NIFS 2014 var i Tromsø

Det kom ingen innvendinger. Godkjent årsmelding.
5. Godkjenning av styrets reviderte årsregnskap
Kasserer Oddveig Haug presenterte regnskapet for 2014:
 11 000 kroner i underskudd i fjor
 Lønnskostnader er lønn til kasserer for å opprettholde medlemsdatabasen
 Sum egenkapital 1.3 millioner

Ingen innvendinger og godkjent regnskap.
6. Fastsettelse av kontingenten for neste år
Medlemskontingenten holdes uendret på kr. 400.
7. Saker fremlagt av styret
Ingen saker.
8. Saker fremlagt av medlemmene
Ingen saker.
9. Valg
Styrets sammensetning 2014:
Leder: Arne Langøen (ikke på valg)
Nestleder:
Brita Pukstad (på valg)
Sekretær:
Guro-Marie Eiken (på valg)
Kasserer:
Oddveig Haug (på valg)
Styremedlemmer:
Eva Kronholm Heiberg (på valg)
Øystein Espeland Karlsen (ikke på valg)
Astrid Haaskjold Lossius (ikke på valg)
Ove Thorsen (ikke på valg)
Rolf Hagen (ikke på valg)
Ragne Gjestrum-Larsen (går ut)
Valgkomiteens forslag legges frem av Edel Olstad og følgende er forslag til nytt styre for
2015:
Leder: Arne Langøen (ikke på valg)
Nestleder:
Brita Pukstad (gjenvalg)
Sekretær:
Guro-Marie Eiken (gjenvalg)
Kasserer:
Oddveig Haug (gjenvalg)
Styremedlemmer:
Øystein Karlsen (ikke på valg)
Eva Kronholm Heiberg (gjenvalg)
Ove Thorsen (ikke på valg)
Astrid Haaskjold Lossius (ikke på valg)
Rolf E. Hagen (ikke på valg)
Anne-Kristin Dypvik Bjørvig (ny)
Det framsatte forslaget ble godkjent med akklamasjon.
10. Revisorer
Følgende revisorer ble valgt:
Jeanett Rasmussen og Silje Mo.

11. Valgkomite
Følgende ble valgt:
Jeanett Rasmussen
Lavra Lund Balto

12. Evt.
Spørsmål salen: «har styret noen planer for hva det skal jobbes med videre?»
Leder Arne svarer:
 De neste seminarene
 Ta stilling til om NIFS skal fortsette med SPUD
 Hvordan NIFS skal jobbe mer politisk? NIFS tar gjerne imot hjelp og innspill
 NIFS har bedt om å være en høringsinstans vedrørende nye retningslinjer for diabetes.
NIFS ble utfordret fra salen å jobbe videre med å få refundert kompresjonsstrømper på § 5-22.

Referent:
Guro-Marie Eiken
Malene Jonsrud

Silje Utkilen

