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Referat fra styremøte 17.03.2016 på Ingeniørenes Hus, Oslo. 

 
Tilstede:  Oliver Henning, Marte Helen Bjørk, Ann-Kathrin S. Munkeby, Tine Bødtcher 

Pape, Thorsten Gerstner, Eylert Brodtkorb, Nils Olav Aanonsen, Sigrid Svalheim, 

Kristin Alfstad, Anne-Karin Hagen 

Forfall: Hans Randby 

Referent: Anne-Karin Hagen 

 

1. Innkalling godkjent 

 

2. Referat fra forrige møte 

 Ingen kommentarer til referatet. 

 

3. Nevrodagene 2016: symposium  

Det er 89 påmeldte til videosymposiet. Desitin og Eisai er sponsorer og bidrar med kr. 40.000. 

Neste gang vil vi forsøke å få med flere sponsorer. Det ble ganske dyrt med mat til deltagerne (300,-

/pers.) og det var rikelig, så neste gang burde vi bestille mat til maks 2/3 eller ½ av deltagerne. 

 

Vi vil prøve å ha videosymposium annet hvert år. Neste år vil det bli foredrag og det ønskes forslag til 

tema. Vi kan gjerne invitere foredragsholder fra utlandet. Rammen for et innlegg er en halvannen time.  

 

4. NES-møte 2016 

Programmet er klart. 

Det er nedsatt en lokal arrangementskomité med Martin Weisshaar som leder. Lisbeth Lund er 

hotellets kontaktperson. 

 

Ved påmelding til møtet betales kursavgift til NES og en må selv bestille hotellrom og dagpakker. 

Konferanseavgiften er kr. 950 for medlemmer og kr. 1.500 for ikke medlemmer. 

Utgifter til hotellet: Enkeltrom kr. 950, Dobbeltrom kr. 1.290 for 2 personer, Dagpakke fredag kr. 495, 

Dagpakke lørdag kr. 425, Middag fredag kr. 395. Middag torsdag vil komme i tillegg. 

 

Hotellet har holdt av rom til 1. mai og det er viktig å få ut invitasjon til møtet raskt. Sigrid tar ansvar 

for å utforme invitasjon. Det må også tas med informasjon om medlemsbetaling i invitasjonen. 

 

Oliver tar kontakt med Norske legeforeningen for å få møtet inn i kurskatalogen, og han vil samtidig 

søke om å få godkjenning av kurset. Anne-Karin søker kursgodkjenning i Norsk sykepleieforbund, og 

Tine søker hos Psykologforeningen. 

 

Det er lavere antall påmeldte leger til møtet de siste årene, og det drøftes hvordan en kan legge til rette 

for økt deltakelse. Det kan være frie innlegg hvor forskere får muligheten til å presentere sitt arbeid. 

Neste år kan vi prøve å ha et forum for å presentere kasuistikker, for eksempel på møtets siste dag, 

lørdag. 

 

Finansiering: 
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De siste fire årene har foredragsholdere (ikke medlem) ikke fått honorar, men de har fått full dekning 

av utgifter. Det er ønskelig at styremedlemmene prøver å få dekket sine kursavgifter av arbeidsgiver. 

De som ikke har mulighet til det vil få dette dekket av NES. En må selv betale avgift til NES, 

dagpakker og hotellutgifter. Utgiftene vil bli refundert ved at utgiftene føres på bilag og sendes til 

Marte. 

 

5. Hjemmesiden/Informasjonsarbeid 

Kristin har ansvar for hjemmesiden. Det legges ut det som kommer av innspill. Informasjon om årets 

NES-møte er lagt ut.  

Hjemmesiden er pharmaci uavhengig. Vi har en gammel programvare. Ønsker vi å oppdatere siden må 

vi kjøpe nytt program.  

Ved neste valg vil vi gjerne ha noen inn i styret som har lyst til å jobbe med hjemmesiden. 

Hvis noen ser at det mangler noe på siden vår, for eksempel e-post adresser, så gi beskjed til Kristin. 

 

Informasjon. 

Vi trenger å reklamere for NES. Enhver må prøve å spre informasjon om NES, reklamere for 

nettverket og et godt faglig program.  

 

Forslag om ulike måter å spre informasjon på: 

- informasjon om NES kan sendes til alle klinikk- og avdelingssjefer 

- informasjon om NES møtet blir lagt ut på www.nevrologi.no  

- legges ut som pauseslide på epilepsi kurs 

- trykke opp flyers 

- ha stand på Nevrodagene. Hva innebærer det av kostnader?  

 

Marte prøver å lage innformasjonskriv om NES. 

 

Vi ønsker å spre foredragsholderne til NES-møtet geografisk. Det vil også kunne øke interessen. 

 

6. Medlemsregister 

Marte og Anne-Karin jobber med å oppdatere medlemsregisteret. Vi har bedt om at de som betaler 

kontingent sender informasjon om e-post og adresse til sekretær for å få àjourført registeret. 

Marte har sett på ulike løsninger til innbetaling av kontingent. Vi har ingen KID-ordning, det ble en 

for dyr løsning. Det blir sendt ut fakturaer på en felles mail. Ved innbetaling av fakturaen skal det 

fylles inn både medlemsnummer og navn. Innføring av medlemsnummer er nytt i år, og de som betaler 

får informasjon om sitt medlemsnummer fortløpende. Neste år vil det forhåpentligvis kunne begynne å 

fungere med å føre på medlemsnummer på fakturaene. 

 

7. Økonomi 

Marte informerer om at det er god orden på bilagene. Det er et byrå som setter opp regnskapet, og det 

vil bli lagt fram på årsmøtet. 

Beholdning på våre konti: 

Forskningsfondskonto: 508.732,- 

Driftskonto:  66.258,- 

Kontor for løpende utgifter: 58.915,- 

 

8. Saker fra leder 

a. Valg 2016. Kristin, Eylert, Hans og eventuelt Tine går ut av styret. Oliver gir beskjed til 

valgkomiteen. 

http://www.nevrologi.no/
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b. Epilepsy day. 8. februar er verdens epilepsi dag. Kan NES ha noen aktiviteter i den forbindelse? Vi 

tar det opp på årsmøte. 

c.  ILAE. Det skal være valg av ny president. Det er tre kandidater, og Oliver ser Sam Wiebe som en 

god kandidat. 

 

9. Møteplan ut sesongen 

Neste styremøte 2. juni kl. 17.00. på Fevik i sammenheng med NES-møte 

 

10. Eventuelt 

NES er medlem av Hjernerådet. Kontingenten har blitt økt til kr. 5.000,- 

Vi tenker at det er et viktig råd å delta i. Nils Olav blir styrets kontakt i Hjernerådet, det er et verv som 

er en blanding av fag og politikk. 

 

På Nevrodagene har temaet epilepsi blitt spredt over flere dager, tidligere var alt på en dag. Vår 

interesse er å få det samlet. Vi vil komme med innspill fra NES om å samle det på en dag. Vi synes det 

er bekymringsfullt at det har blitt færre forlesninger om epilepsi. 
 


