
ÅRSMØTEREFERAT 2011 
 
Norsk selskap for klinisk ernæring (NSKE) 
Torsdag 20. januar 2011, Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate, Oslo. 
Tilstede: Rundt 30 medlemmer og 6 styremedlemmer 
 
1. Valg av referent og dirigent. 
Øivind Irtun valgt til dirigent. Guro Berge Smedshaug valgt til referent. 
 
2. Godkjenning av dagsorden. 
Godkjent 
 
3. Styrets årsrapport for 2008. 
Øivind Irtun gjennomgikk årsrapporten for 2010. Se vedlagt årsrapport 
 
4. Medlemskontingent 2010 
Medlemskontingent står uendret på kr. 250,-. 
 
5. Regnskap 2009 samt budsjett på 2010. 
Kristin Skaarud gjennomgikk regnskapet for 2010 og budsjett for 2011. Godkjent etter en justering av beløpet på 
Espen blokkmedlemskap kontingent. Regnskapet vil bli lagt til Knut Lundin for godkjenning. Under adm utgifter 
ligger styremøter (telefonutgifter), utgifter til Akuttjournalen (webservice), samt honorar til kasserer. Vi har en god 
del fordringer både fra medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift, personer som var på årsmøtet i fjor men ikke 
har betalt. Det blir sendt ut purring samt innbetaling av kontingent for 2011 i disse dager.  
!
 
6. NSKE styret arbeid videre. 
Hjemmesiden: Styret ønsker at alle sender inn tema som passer til hjemmesiden, f.eks abstracts, egne og andres 
artikler, med mer. Dette sendes på e-post til nske. 
Nutrition Day ’11. Nesten ND vil avholdes i november 2011. Følg med på www.nutritionday.org. NSKE vil 
undersøke om det er mulig å unngå å fylle ut skriftlige samtykkeerklæringer i forbindelse med ND i år.   
Neste årsmøte. Neste årsmøte blir etter planen avholdt torsdag 19.januar 2012. Sted: Ikke bestemt.  
Styret ber om innspill fra medlemmer på tema til fagseminar/årsmøte 2012. Følg med på www.nske.no  
  
 
8. Valg 
Anne Berit Guttormsen, Johanne Alhaug, Kristin Skaarud og Guro Berge Smedshaug ønsker å trekke seg fra styret. 
Forslag til nye styremedlemmer: Harald Pirolt (spl), Lene Thoresen (kef), Olav Sandstad (lege) og Sedegheh 
Gharagozlian. Disse ble valgt inn for to år. Øivind Irtun, Morten Mowé og Beint Beintsen blir sittende.   
 
Nytt styre ble valgt ved akklamasjon 
 
Valgkomite:  
Anne Berit Guttormsen 
Johanne Alhaug 
Kristin Skaarud 
Guro Berge Smedshaug 
 
Valgkomiteen ble valgt inn ved akklamasjon.  
 
Referent 
Guro Berge Smedshaug 
21.01.10 


