Referat fra årsmøte NSKE, 17. januar 2018
Årsmøte 17. januar 2018, 17:00 – 18:00
Sted: Felix Konferansesenter, Aker Brygge
1. Valg av dirigent og referent
Morten Mowe (MM), Ingrid M F Gjelstad (IMFG)
2. Konstituering: godkjenning av innkalling
Godkjent
3. Styrets årsrapport 2017
MM leste raskt gjennom årsmeldingen. Årsmeldingen vil ligge på nettsiden i 6 uker for
kommentarer. Deretter vil endelig versjon legges ut.
Korrigering: endre støttemedlem fra 2016 til 2017, Braun er medlem fra 2018.
Godkjent med eventuelle kommentarer som kommer.
4. Regnskap og budsjett (Lene Thoresen, LT)
LT presenterte regnskap og budsjett.
Regnskap
- Ved årets utgang: ca - 50.000,- i resultat. Vi har ca 191.000,- tilgjengelige midler.
Regnskapet godkjennes.
Budsjett
- Medlemskontingent: Foreslår å holde kontingenten stabil, selv om
blokkmedlemsskapet i ESPEN har økt. Dette kan veies opp av økt inntekt fra
støttemedlemmer. Godkjent.
- Foreslår at det avsettes en egen post på budsjettet for at leder eller en annen i styret
kan få dekket utgiftene til å delta på ESPEN. Styret står fritt til å velge en fra styret
som finansieres fra NSKE. Ikke godkjent, men kan dekkes under “administrative
utgifter”
Budsjettet godkjennes.
5. NSKE videre arbeid. Plenumsdiskusjon
Forslag for å rekruttere flere medlemmer:
- Informere KEF-studenter i Danmark om NSKE (ca 5-6 studenter/år)
- Fortsette å skrive rapport fra møtene og annonsere i “NGF nytt (norsk
gastroenterologisk forening)” og i tillegg skrive i “Indremedisineren”
- Kontakte spl-studiesteder som har videreutdanning innen ernæring, f.eks.
spesialutdannelse innen gastro eller annen ernæringsutdannelse.
- Annonsere i Fagtidsskriftet “Sykepleien”
- Være proaktive og oppfordre folk til å bli medlemmer.
- Kan vi gi rabatt for sykepleiere som er medlem i sykepleierforbundet
- Kontakte de som jobber med samfunnsernæring
- Kontaktpersoner rundt omkring (f.eks. i “tunge” sykehus og “tunge” kommuner)
6. Nutrition Day
a. Informasjon (MM)
MM informerte kort om nDay

-

Hugo Nilsen er kontaktperson i Norge for nDay
Pasientsikkerhetsprogrammet og nDay kan utfylle hverandre
Ingen i Norge deltok i 2017
Holder på å utvikle nDay-express
I år blir nDay arrangert 15. november
NSKE ønsker at Norge skal være med på nDay og ser fram til nDay-express.

7. Valg av styre 2018-2019
a. På valg: Lene Thoresen og Olav Sandstad
b. Forslag: Nima N Wesseltoft-Rao og Svein-Oskar Frigstad
- Nima og Svein-Oskar presenterte seg
- Nye medlemmer ble valgt ved akklamasjon
8. Takk til støttemedlemmer
MM takker støttemedlemmene ved navn.
9. Utdeling av forskningsstipend
Øivind Irtun (ØI) delte ut stipend til Lene Thoresen
10. Nordic Nutrition Academy
a. Informasjon (ØI)
- Utdannelse av helsepersonell over 2,5 år (møtes 2x/semester) innen klinisk
ernæring. Det har vært 3 kurs så langt med om lag 20 deltagere/kurs. Skandinavisk/
Nordisk kurs. Nytt kurs fra høsten 2018. Tidligere sponset av industrien. Nå prøver
man å få NordiskRåd til å sponse det. Studentene får dekket reise og opphold, men
man må få fri fra arbeidsgiver for å delta. Får arbeidsoppgaver mellom hver samling.
11. Eventuelt (Større saker bes sendes undertegnede)
- Oppfordring til KEFer om å ikke godta at man ikke anerkjennes som helsepersonell i
følge legemiddelforskriften (KEF er det i følge helsepersonelloven).

