
Årsmøte NSKE 2017 

Tid: 19.01.2017, 14:15-15:00 

Sted: Oslo kongressenter i forbindelse med konferansen 

Antall deltagere: 19 

 

1. Valg av referent og dirigent 

 Ingrid MF Gjelstad er referent og Øivind Irtun dirigent. Godkjent. 

 

2. Godkjenning av dagsorden 

 Godkjent 

 

3. Styrets årsrapport for 2016 

Gjennomgang av årsrapporten ved leder Øivind Irtun. 

Rette opp:  

● Elona Zakkariasen tilhører Helse Bergen 

 Innspill fra salen: 

● NutritionDay: Kort diskusjon om de reviderte skjemaene som skal bli testet ut 

i feb. 2017. Det har blitt lagt til nye spørsmål som gjør at man kan måle 

kvalitet på det arbeidet man gjør. 

● Takk for arrangering av ESPEN i København 2016 

● Vi trenger et system for å telle opp alle som er i ernæringsmessig risiko i 

journalsystemet (ikke bare hvor mange som blir ernæringsscreenet). Det 

opplyses om at det kommer noe via Pasientsikkerhetsprogrammet, samt at et 

ernæringsregister skal etableres via kompetansetjenesten. Dette skal først 

gjøres lokalt på OUS og kan spres i hele landet. NutritionDay kan også 

benyttes til dette. I Helse Bergen har de et system for å telle opp dette. 

 Årsrapporten godkjent. 

 

4. Regnskap 2016 samt budsjett for 2017 

Gjennomgang av regnskap og budsjett ved kasserer Lene Thoresen 

  

Regnskap 2016 

Fjorårets underskudd har snudd p.g.a. flere medlemmer og økt 

støttemedlemskontinget, samt inntekter fra konferansen og LLL-kurs, samt overføringer fra 

ESPEN for arrangering av ESPEN-konferansen 

Noen utgifter hadde også økt. Utgifter var knyttet til konferansen og LLL-kurs, utgifter 

i forbindelse med reise for de som arrangerte ESPEN-konferansen, samt styreaktivitet. 

Overskudd på 96 255,-. I tillegg til dette kan vi kan forvente enda en overføring fra 

ESPEN pga arrangerering av ESPEN. 

Regnskapet godkjent. 

 

Budsjett 2017 

Budsjett med overskudd på 124 600,- 

Budsjettet godkjent.  

 



5. Medlemskontingent 2017 

Styret foreslår at kontingenten forblir den samme. Stilletiende akseptert. 

 

6. Valg NSKE 

Øyvind Irtun trekker seg som leder, men ønsker å fortsette som styremedlem. Morten 

Mowé har sagt seg villig til å overta som leder. Dette ble godkjent med akklamasjon. 

 

7. Andre saker 

Det ble spilt inn at det ville være fint å få med flere leger i NSKE både som 

medlemmer og deltagere på konferansen. Det ble ikke foreslått noen konkrete planer for å få 

til dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 


