Referat fra Årsmøtet i NOFI 2014
Dagsorden
§1

Valg av ordstyrer for årsmøtet:

Doris Christensen fra Danmark

§2

Valg av sekretær:

Britt Sætre Hansen fra Norge

§3

Valg av justerer:

Monica Kvande fra Norge

§4

Godkjenning av dagsorden:

Dagsorden godkjennes

§5

Styrelsens årsbretningen:

NOFIs leder Sissel Storli går gjennom styrets årsberetning. Den legges ut på NOFIs
hjemmeside. Styremedlemmenes funksjoner, styrets møter og aktiviteter ble gjennomgått.
• Anetth Granberg Axell’s funksjon som medlemsansvarlig ble fremhevet. Det har vist
seg å være en viktig funksjon. Vi har fått mange nye medlemmer og fortsetter det
gode arbeidet.
• Helle Svenningsen har fått oppgaven som web ansvarlig. Det er nytt at et
styremedlem har denne funksjonen. Helle ivaretar oppgaven på en utmerket måte.

• Den nye hjemmesiden får en del oppmerksomhet. Den fungerer godt og kan bli enda
bedre. Det ligger store muligheter i den. Vi må tenke gjennom og komme med forslag
til hvilke funksjoner vi vil den skal ivareta. Hjemmesiden er en mulighetsarena. Vi må
oppdatere informasjon om den enkelte forsker sin forskning/interesseområder.
Hjemmesiden gir oss en mulighet til å sette NOFI mer på kartet internasjonalt når vi
får litt informasjon på engelsk i tillegg til at forsknings abstracts kan presenteres der.
• Opplysningsarbeid og medlemsverving: NOFI har vært representert med
informasjonsposter og flyers på internasjonal (Beograd, EffCCNa) og nordisk kongress
(Norrkøping, temadag Intensive Aftercare).
• Samarbeid med andre faggrupper, nasjonalt og internasjonalt: Styret i NOFI jobber
opp mot andre faggrupper. Vi ønsker å lenkes opp med nyheter på aktuelle
hjemmesider, noe vi har fått til på sidene for intensivsykepleiernes faggrupper både i
Norge og Danmark.
• Forskningstipendet som ble vedtatt ifjord ble utlyst i år. Vi fikk ikke inn søknader som
tilfredstillte kriteriene. Stipendet lyses ut på nytt i 2015.
• Temadager. Det har vært arrangert to temadager; En i Norkøping (90 deltakere) hvor
temaet var Intensive Aftercare og hovedarrangøren var intensivmiljøet i Norrköping
ved Calle Bäckman og så jubileumskonferansen her i Århus som varte i to dager.
• Visjoner: Se årsberetning på hjemmesiden
Spørsmål fra salen:
Forskningsstipendiet, hvor stort er det, når er det søknadsfrist?
Sissel svarer: Alt ligger på hjemmesiden, kriterier for søkning også. Man behøver ikke være
doktorand, men det må være i forbindelse med planlegging/gjennomføring av et
forskningsprosjekt.
Fra salen foreslås det at stipendet burde være kun til doktorander.
Sissel svarer: Det skal styret diskutere, det er mulig at doktorandenes mulighet må styrkes.
Vi vil også be om innspill på hjemmesiden.
Årsberetningen godkjennes.

§6

Kassaredegjørelsen:

Kasserer Thomas Eriksson presenterer årets resultat/kassabeholdning på 12082.29 kroner.
Hjemmesiden har kostet 14 000 kroner så langt.
Utgifter i forbindelse med styremøter: Styret har valgt å dekke en del av styremedlemmenes
reiser til styremøter. Vi bruker mer penger på dette nå enn før.

Thomas sender beskjed ut på hjemmesiden om innbetaling av medlemsavgift.
NOFI har medlemsinntekter på ca 9000 kroner og utgifter på 18.000 kr
Spørsmål fra salen:
Har styret vurdert WEB møter? Det koster mindre.
Kan det ordnes med automatisk trekk av medlemsavgift direkte fra konto?
Thomas svarer at det enkelte medlem må ordne dette selv med sin bank. NOFI har ikke
anledning til å gjøre dette. En egen betalingstjeneste er for dyrt for en liten gruppe som vår.

§7

Foredrag om revisorberettelse

Revisjonsberettelsen er ikke ferdig i dag. Årsmøtet godkjenner at revisor vurderer
revisjonsberettelsen i etterkant.

§

Behandling av inkomne motioner

Ingen inkomne motioner

Årsmøtet godkjenner regnskapet under forutsetning av at revisor godkjenner det.

§ 9 Foredragning av budget och faststallande av årsavgift.
Medlemsavgiften for neste år :
Thomas foreslår å endre innbetalingen av medlemskontingent fra euro til svenske kroner.
Medlemsavgiften blir da 230 svenske kroner/år.
Forslag om at medlemsavgiften forblir uendret til neste årsmøte godkjennes.

§ 10

Valg av nye medlemmer til styret:

Fire medlemmer er på valg. Alle vil gjerne ta gjenvalg. Ingen nye kandidater har meldt seg.
Styret godkjennes.

§ 11

Val av revisor och revisorsuppleant:

Asgjerd Littlere Moi velges som ny revisor
Supplant: Isabel Frid
Takk til Mona Ringdal for revisjon

§ 12

Valg av valgberedning

Takk for god jobb. De ønsker å fortsette og gjenvelges

§ 13

Øvrige frågor:

I følge vedtektene i NOFI skal styrets formann velges separat. Det er også et krav at
styreleder skal ha PhD, og skal velges på årsmøtet. De øvrige styremedlemmene
konstitueres. Sissel ønsker å fortsette som formann for to nye år og velges.
Øvrige spørsmål:
Forslag fra salen om vi kan legge ut informasjon om publiserte artikler og doktorgrader innen
NOFI nettverket på hjemmesiden.

Stavanger 09.05.2014

………………………………………
Britt Sætre Hansen

Justeras

………………………………………….
Monica Kvande

