Referat årsmøtet i Norsk Barnenevrologisk Forening (NBNF), Lillehammer 12.mars 2017
1. Valg av møteleder og referent.
Møteleder Sean Wallace, styreleder i NBNF
Referent Cathrine Monrad Hagen, sekretær i NBNF
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
3. Behandle styrets årsberetning 2016/17
Nåværende styremedlemmer:
Leder: Sean Wallace
Sekretær: Cathrine Monrad Hagen
Kasserer: Johan Askelund
Nettredaktør: Katrine Leversen
Vitenskapelig ansvarlig: Jamina Majkic-Tajsic
Revisor: Ånen Aarli
Valgkomite: Anders S. Alme (Bergen), Andreas Slørdahl (St.Olav),
Styret har i tillegg til konferanse/fagmøter avholdt 5 styremøter i løpet av året, alle som telefonmøter. I
tillegg har det vært flere telefonmøter mellom lederen og andre medlemmer av styret. Mye styrearbeid
har også foregått pr epost.
Barnenevrologisk interessegruppe har hjemmeside under Barnelegeforeningens side. Arbeidet med
denne har tatt seg opp mot slutten av styreperioden. Styret har fokusert på å legge ut saker av interesse
på Facebook-gruppen til NBNF. Gruppen er ”lukket” og brukes hovedsakelig til å informere om
interessante artikler, kurs, foredrag og seminar som kan være av interesse for medlemmer av Norsk
Barnenevrologisk Forening.
Foreningsmøter: Årsmøtet, Bergen, april 2016. Norsk Barnenevrologisk forenings Vintermøte, Bergen
2016. Konferanse for barneleger med interesse for barnenevrologiske sykdommer, nevromuskulære
sykdommer og Barnehabilitering. Norske og utenlandske foredragsholdere. 40 betalende deltagere.
Satsning på internasjonale foredragsholdere og program av høy kvalitet anså styret som noe risikabelt
økonomisk, men det viste seg å være en suksess som gav et økonomisk overskudd på ca 26.000kr.
Andre møter: Det har i noe grad vært gjennomført møter på vårmøtet/pediaterdagene, men ikke
dedikert opplegg som tidligere, da oppslutningen har vært lav den siste tiden.
Styreperiodens hovedoppgave har vært å planlegge det kommende vintermøtet på Lillehammer mars
2017. Programmet for møtet er tenkt å være relevant for foreningens medlemmer, med nasjonale og
internasjonale foredragsholdere og et samlet program vi mener har høy kvalitet.
Nasjonalt arbeid: Styrets medlemmer generelt, og Sean Wallace spesielt, har deltatt i møter med
eksterne instanser som Barnelegeforeningen, Hjernerådet med flere. Generellveileder i pediatri
revideres, og det er mange av foreningens medlemmer som bidrar her.
Det har i inneværende styreperiode ikke blitt skrevet noen høringsuttalelser, da styret ikke har sett
relevante saker vi bør uttale oss om. Vi er i kontakt med barnelegeforeningen, som sender relevante
saker som er på høring videre til oss. Dersom medlemmer har saker de ønsker styret bør jobbe med, er
det ønskelig at vi blir kontaktet. Det ble på årsmøtet 2016 bestemt at offentlige dokumenter skal
legges på nettsiden til NBNF.
Internasjonalt arbeid: Nordisk Nevropediatrisk Selskap NNPS: Vår representant er Trude Rath Olsen,
OUS SSE. European Pediatric Society EPNS: Vår representant er Espen Lien, St. Olavs Hospital.
Interessegruppemøter ble diskutert: NBNF stiller ikke med subgruppemøter på alle
vårmøter/pediaterdager inneværende periode eller fremover. Dette er i enighet med

Barnelegeforeningen og årsmøtet i NBNF. Det er flott at mange medlemmer i NBNF holder faglige
foredrag / innspill ved ulike møter, og styreleder oppfordrer flere til å bidra også fremover.
Det kom innspill fra salen vedrørende subspesialisering i barnenevrologi i utlandet: Det er moduler i
utlandet, intensivt arbeid som er nettbasert. Er det mulig at NBNF kan gi økonomisk støtte til dette?
Dersom flere bestiller samtidig kan det angivelig gis rabatt. Styret har ikke kapasitet til å jobbe med
dette pr i dag, men ideen er god. Finansieringsordninger for utdanningen kan være ønskelig å få
vurdert. Det etterspørres kurs for leger i spesialisering innenfor barnehabilitering, styreleder følger opp
dette.
NBNF har egen hjemmeside på internett som brukes i noe grad, samt egen facebook-gruppe. Innspill
fra salen; NBNF hjemmeside burde være mer oppdatert. Den bør inneholde oversikt over årlige kurs,
samt styremedlemmers navn / kontaktinfo.
Styreleder foreslår at det skal sendes ut nyhetsmail fra NBNF-styret noen ganger per år, og at det
sendes til NBNF-medlemmer og kontaktpersoner over hele landet. Disse kan videresende epost til
andre kollegaer på sin avd.
Årsmøtet er enige om at vi fortsetter med hjemmesiden som det er nå, samt at det reklameres om
facebook-gruppen. Det er ønske om at alle foredrag legges ut på hjemmesiden.
EPNS-konferanse: Espen Lien reklamerte for EPNS og EPNS konferanser og treningskurs. Det er et
meget spennende program, spesielt trakk han frem at det er mye vedr medikamenter i år. Oppmuntrer
til at man lager studiesirkler.
4. Behandle og godkjenne revidert regnskap for 2016/17 og budsjett for 2017/18:
Johan Lund gikk gjennom økonomien til NBNF. Budsjett og regnskap ble godkjent. Budsjett og
regnskap ligger i sin helhet på hjemmesiden.
Årsmøtet vedtok at Styreleder og Kasserer skal ha signaturrett i Brønnøysundregisteret, uavhengig av
hverandre.
Det har ved en feil ikke blitt betalt kontingent til den nordiske barnelegeforening. Einar Bryne sender
info om dette til Johan, som gjør opp dette. Årsmøtet tillater at vi gjør opp gjelden vår til Nordisk
barnelegeforening for i 2016, og betaler for 2017.
Det kom opp spørsmål om hva foreningen bør bruke fondspenger til. Det ble bestemt at denne saken
utsettes til neste årsmøte, og at det da er et godt forberedt forslag som legges frem, og at dette sendes
ut i god tid før neste årsmøte.
5. Kontingent: Det ble vedtatt at denne holdes uendret
6. Valg av styre, revisor og valgkomitè. Alle i styret tar gjenvalg, og det var ingen andre kandidater
til vervene. Følgende ble valgt: Cathrine Monrad Hagen, Sean Wallace og Jasmina Tajsic velges
for 2 år. Katrine Leversen og Johan Askelund var ikke på valg i år.
7. Virksomhetsplan 2017/18
Årsmøte 2018 blir 11.mars 2018, med påfølgende Vintermøte 12.-13.mars 2018
Styret bestemmer fritt hvor møtet skal være. Tema for Vintermøtet ble diskutert, og det kom opp
forslag om bevegelsesforstyrrelser eller nevroimmunologi for den ene dagen. Habiliteringsrelevante
team kunne være ønskelig for dag to. Styret står fritt til å sette opp program.
8. Bør NBNF komme med en uttalelse Doman / Familiy hope ?
Orientering, diskusjon, nedsette arbeidsgruppe?
Einar Bryne foreslår at det settes ned en gruppe i NBNF om å sende innspill på dette. Foreningen bør
tørre å si at dette er vi imot. Einar mener medlemmer av NBNF bør slutte å skrive legeerklæringer /
underskrive søknader til slik behandling. Ingen i salen sa seg uenig med dette. Flere fra salen kom med
eksplisitt støtte, saken ble sett på som viktig av de fremmøtte og det ble besluttet å sette ned en
arbeidsgruppe som skal se nærmere på dette. Følgende meldte seg som medlemmer i arbeidsgruppen:
Einar Bryne, Erik Hankø, Kjersti Ramstad, Anna Bjerre og Cathrine Monrad Hagen.
9. Generell veileder – status ifht nevro/hab kapitlene – orientering
Bjørn bjurulf og Omar Hikma har hovedansvaret for barnenevrologikapitlene, Sean Wallace er trukket
inn i dette, og oppfordrer flere til å bidra.

10. EACD
Kun enkeltmedlemskap
11. Evt
Det foreslås at det til neste årsmøte forberedes en vedtektsendring for NBNF om at kasserer og leder
skal ha signaturrett til Brønnøysundregisteret. Full enighet fra årsmøtet til dette.
Neste års vintermøte blir 11. – 13. mars 2018

----------------------------Cathrine Monrad Hagen,
Sekretær NBNF

