Referat årsmøte i NSHG 2020
Digitalt Årsmøte
Lenke:https://join.nhn.no/webapp/conference/991207?callType=video&pin=
Tid: Torsdag 12. november 2020, kl:14.00-14.45
Tilstede: 29 pålogget møtet
Referent: Linda Strand
Dagsorden
1) Godkjenning av innkalling/dagsorden. Godkjent uten kommentar.
2) Møteleder Elen Siglen, referent Linda Strand
3) Referat fra årsmøtet 2019 ble godkjent uten kommentarer.
4) NSHGs årsmelding for 2020 v/ Elen Siglen
(Årsmelding ligger på nettsiden).
Godkjent etter en kort gjennomgang uten kommentarer fra møtedeltagere.
Følgende endringer ble påpekt av Elen Siglen:
-Fellesmøte slutten av 2020 med NFMG faller bort.
-NSHG vil levere uttalelse vedrørende Helseregister med tolkede genetiske varianter
i desember.

5) Regnskap v/ Kjetil Solland
Atle Brendhaug har kontrollert regnskapet og anbefaler godkjenning av regnskapet.
Regnskapet for 2019 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
Årsoverskudd 135 000,- Skyldes overskudd fra fagmøtet 2019, noen regninger falt i
2020.
Medlemsavgift 200,- uendret neste år.
To kontoer: NSHG og Fagmøte.

6) Presentasjon av genetikkportalen v/ Pablo Cortez (redaktør)
-Overført til Helse Vest IKT i september. Oppgradere mhp driftssikkerhet. Utføres nå
en risikovurdering. Det er gjort en del arbeid i forhold til oppgradering mhp
sikkerheten.
-Fleksibilitet i registreringsfeltene
-Mer intuitiv navigasjon
-Egen modul for molekylærpatologi
-Sendt ut oppfordring til å komme med mulige forbedringsforslag/innspill
7) Valg
Følgende styremedlemmer står på valg i år:
Linda Strand (Skien)
– Ønsker gjenvalg
Inger-Lise Mero (Oslo)
– Erstattes av Kristine Lillestøl
Christa Scmidt (Trondheim)
– Erstattes av Maren Fridtjofsen Olsen
Kjetil Solland (Bergen)
– Ønsker gjenvalg
Marijke Van Ghelue (Tromsø)
– Ønsker gjenvalg
Valgt inn uten kommentarer.
8) Nettsiden
Øyvind Busk demonstrerte nettsiden til NSHG.
-Lite trafikk på siden
-Innspill sendes Øyvind, f.eks. jobbannonser
-Informasjon fra arbeidsgrupper

9) Eventuelt
Fagmøtet 2021 som planlagt 2020. 10-11. nov: Hva tenker medlemmene i forhold til
pandemien?
-digitalt møte
-hybridløsning (workshops/digitalt)
Kommentarer/innspill:
-NFMG (fra årsmøtet 11.11.20): stemning for å gjøre et eller annet. Ikke avlyse for 2.
år på rad. Variabelt ønsket løsning (digitalt, hybrid).
-Tidlig å si noe nå, må avklares før sommeren
-ESHG avklares i januar
-Tre forelesere mer eller mindre sagt ja til 2021. Men vi trenger flere forelesere og
legge til rette for workshops, spesielt om det må være delvis digitalt.

