
   
 
Referat 
 

Møte: Styremøte  Til stede: Ida Marie Bredesen, Oddveig Haug, Edel 
Olstad, Solveig Thorp Holmsen, Bodo E. 
Günther, Lina Lernevall og Eva K. Heiberg 
 
Kristin Solstad(KSCI Management) 
tilstede under SAK I  
 

Møtedato: 6.2.2019 
Tidspunkt: 17.30-19.00 
Sted: Ekeberg i 33.etg  

 
Møteleder:  Ida Marie Bredesen 

Referent: Eva K. Heiberg Forfall: Brita Pukstad, Turid Thune 
Neste møte Lunsjmøte 8.2.2019   

 
Sak 
1  

Gått igjennom sjekklisten «Oppgaver under kongressen» M/Kristin Solstad.  
Div. Praktisk info fra Kristin: 

•  Lunsjen serveres 9 steder. For raskest mulig servering og flyt har Plaza 
gode erfaringer med at hovmester fra scenen dirigerer i hvilken rekkefølge 
deltagerne går ut og hvor de skal. Egen buffet for allergikere. 

• Det er 322 påmeldt middag.  
Avtaler «kjøreplan» for servering og innslag under middag. Kristin melder 
tilbake til hotellet og gir Ida Marie Bredesen endelig «kjøreplan». 

 

Ansvar 
 
Alle  
Kristin S. 

2 Gjennomgang av Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen  
 

• Lina Lernevall er styrets forslag til ordstyrer 
• Eva K. Heiberg er styrets forslag til referent 
• Det skal forespørres to medlemmer til å underskrive protokollen 
• Leder Ida Marie Bredesen vil gjennomgå årsberetningen 
• Styrets forslag vedtektsendringer vil bli vist på storskjerm og gått gjennom 

av Lina Lernevall 
• Årsregnskap vil bli vist på storskjerm og gått gjennom av kasserer Oddveig 

Haug 
• De 2 revisorer for 2018 vil bli spurt om å stille til valg som revisorer også i 

2019 
 

 
 
 
 
Eva 
 
 
 
Oddveig 

3 Eva K. Heibergs forslag til elektronisk evalueringsskjema (EasyQuest, gratis) 
justeres litt og godkjennes som erstatning for papirversjonen i programheftet. 
Møteledere vil informerer om dette på kongressen. 
Avtaler utsending av EasyQuest evalueringen på mail til medlemmene. Eva avtaler  
med Kristin Solstad at hun gjør det rett etter kongressen ar avsluttet. 
Vi fastholder skriftlig evalueringsskjema til utstillerne.  
Vurdere elektronisk neste år. 
 

 
 
 
Eva 

4 Evt.  
Kort referat fra Ida Marie Bredesen og Oddveig Haug etter sponsormøtet samme 
dag. Det er etterlyst mer regler for symposiene og det ble tatt opp bruk av NIFS sin 
nett- og facebook side til kurspublisering for firmaene mm. Priser for symposiene 
bør være klar tidligere enn i år. 
Styret har forståelse for innspillene og vil ha det som en av sakene på vårens 
styremøte. 

 
Ida 

 


