
Årsmøte 2010 for NSFFNS 

 

Dato: 3 juni 2010  

Sted: St. Olavs hospital, Trondheim 

Møteleder: Therese Korsell 

Referent: Kristin Berg 

Antall fremmøte med styret: 11 stk 

 

Sak nr.1 Årsberetningen 2009 

Therese Korsell leser opp årsberetningen av 2009. Etter opplesningen kom det 

utsagn fra salen om engasjement om å beholde bladet i papirform, og ikke legge 

ut på nett. De fremmøtte synes innholdet i bladet og bladet generelt er bra. Noen 

fra salen kom også med forslag om flere kontakter rundt om i landet for mer 

innhold til bladet. 

 

Sak nr.2 Regnskap 

Lise Nordahl leser opp revisjonen fra Revisor om regnskapet i NSFFNS. 

Resultatregnskap fra 31.12.09 viser overskudd på 39576 kroner. Spørsmål fra 

salen om å vurdere andre trykkerier enn det vi bruker per i dag. Eva Helgesen 

har sjekket opp dette tidligere. Viser seg at dette trykkeriet er det billigste. 

Balansen pr 31.12.09. Sum på konto 232 727 kroner. 

 

Sak nr.3 Budsjett 

Lise Nordahl går igjennom budsjett. Saldo pr 01.01.10.  235000 kroner. 

Oppsummering av noen av punktene. 

Prosjekter- støtter accsessgruppen 

Kurs- høstkurs, fagdag 



Nyrenytt- annonse inntekter 

Utgifter- styremøter 

Diverese- gaver, trykksaker, bank, finans 

Kanskje et overskudd på slutten av 2010?? 

 

Sak nr.4 Handlingsplan 2010  

Therese  Korsell leser opp handlingsplan for 2010. Ingen innvendinger. 

 

Sak nr. 5 Valg 

Valg av ny sekretær for Kristin Berg og valg av ny leder for Therese Korsell 

Valg av sekretær: 

3 kandidater står til valg. Hanne Modahl Bjertnes, Laila Banken og Inge Chr. A. 

Wiig. Therese leser opp kandidatene, Hanne M. Bjertnes eneste fremmøtte. Blir 

foretatt avstemning ved hjelp av lapper. Therese skriver opp og Kristin leser. 

Hanne 9 stemmer, Laila 2 stemmer, Inge 0 stemmer. 

Velkommen til Hanne Modahl Bjertnes i styret til høsten 2010. 

Valg av leder: 

Valgkomiteen har ikke funnet noen kandidat som kan overta etter Therese, hun 

sitter til neste styremøte som er den 2 september 10 til komiteen har funnet en 

kandidat. 

 

Sak nr. 6 Endringer i vedtekter 

Ingen innkomne saker. 

 

Sak nr. 7 Eventuelt 

Års kontingent 240 kroner i året- vedtatt. 



Spørsmål fra salen om hvorfor videreutdanningen for nyresykepleiere er privat 

og ikke offentlig. Syns den er dyr. Vi i styret jobber hele tiden med denne saken 

sammen med Mona Wiger på Diakonova. 

Snakket sammen med de fremmøte om avdelingssykepleiemøte og om dette er 

av interesse og avholde. 

Noen mente å sette sammen møte med høstkurset, og mange hadde gode forslag 

til emner til møtet. Fagpolitikk, forskning, spl. Poliklinikk  etc.  

Forslag om å holde et møte når Handlingsplanen for levende donor kommer. For 

å diskutere videre formål og hvordan vi skal jobbe. 

 

Årsmøtet er hevet. 

Styret. 

 

 

 


