
 
Norsk selskap for Humangenetikk 
 
Referat 
 
Styremøte NSHG 
Tid: torsdag 05.12.19 kl 14:30-15:30 
Sted: Videokonferanse, Helsenett #998402 (ring først 77 60 21 00), Skype/Lync: 
998402@vm.nhn.no 
 
Tilstede: Elen Siglen, Lillian Ruud, Christa Schmidt, Bjørn Nygård, Kjetil Solland, Linda 
Strand, Øyvind L. Busk, Trond M Ludvigsen, Marijke Van Ghelue, Inger-Lise Mero,  
 
Frafall: Hanne Sorte 
 
 
 
 
Sak 54/19 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 28.10.19:  OK 
 
Sak 55/19  Økonomi/regnskap 

a. Fakturering ny CLG utføres av regnskapsfører. Mangler betaling fra en 
CLG fra i fjord, sende purring.  

b. Er det noen flere som skal ha utbetaling fra årsmøtet (reise/opphold)? 
Mulighet om det er noen som ikke har fått dekket av avdelingen. 

c. Medlemsavgift ESHG har ikke kommet. Venter på faktura. 
d. Årsmøtet: Ser ut til at vi kommer til å gå med overskudd. Regning fra 

hotellet er mottatt. Flere deltagere enn budsjettert med, noen utgiftsposter i 
budsjettet har blitt lavere. Ikke betalt ut alt til foredragsholdere ennå. 
Mindre utgifter på drikke til maten (halvert utgift). Posterveggene 10.000,- 
rimeligere. 

e. Evt. overskudd tilfaller NFMG. Tas på felles styremøte NSHG/NFMG. 
f. Ta lavere pris på middagen neste år?  

 
 
Sak 56/19 NSHG-nettsiden 

a. Øyvind er klar til å ta imot info til nettsiden. 
b. Referat fra årsmøtet legges på nettsiden.  

 
Sak 57/19 Fagpolitiske saker 

a.   Fjerne dette punktet som standard sak. 
 

Sak 58/19 Fagmøtet 2019 

mailto:998402@vm.nhn.no


a. 51 tilbakemeldinger fra årsmøtet. Alle ganske fornøyde. Paneldebatten gikk 
ikke særlig bra. En del gode forslag til forbedringer. Dette ligger på Google 
disk. Spisse paneldebatten neste gang med ett valgt tema.  

b. Utstillerne: glemt å informere om utstillerne første dag. Det kom 
tilbakemelding om at utstillerne sto litt dårlig til. Dårlig tid til utstillerne? 

c. Workshoper fikk god kritikk. 
d. Ønsket mer tid til pauser/postere. 

 
  

 
Eventuelt 
   
Sak 59/19 Æresmedlemskap i NSHG? (Gunn Pedersen er foreslått) 

Hvordan velge? Hvem nominere? 
Fin ide. Vi tenker på det.  

 
Sak 60/19  Pensjonistpris/studentpris? Det er noe NFMG må ta stilling til, da de tar 

kostnaden. 
 
Sak 61/19 Felles styremøte NFMG/NSHG (alle invitert) 7. februar. Reiseregning til 

NFMG. 
 

Sak 62/19 Elen: Henvendelse til avdelingene og henstille til at de betaler 
innmeldingsavgiften til NSHG.  

 
Sak 63/19 Nestleder er ikke valgt ved konstitueringsmøtet. Christa sier seg villig til å 

være nestleder.  
 

Sak 64/19  Fagmøteprosedyren: Christa har omstrukturert og revidert. Prosedyren er sendt 
rundt til styremedlemmer for kommentering.  
Påmelding bør ikke være før etter sommeren selv om invitasjonen sendes ut før 
sommeren.  
Hotellrom til styremedlemmer bør ikke spesifiseres i prosedyren. 
Passe på å avtale nok rom med hotellet. 
Christa oppdaterer fagmøteprosedyren og sender via Elen til NFMG. Etter 
godkjenning legges den ut på nettsiden. 

 
 
Neste møte: 9. januar 
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