
   

 

Årsmelding 2021 

Styrets sammensetning: 

Elen Siglen (leder, HUS) 

Kjetil Solland (kasserer, HUS) 

Kristine Lillestøl (nestleder, OUS) 

Hanne Sørmo Sorte (styremedlem, OUS) 

Linda Strand (sekretær, Skien) 

Øyvind Løvold Busk (styremedlem/nettsideansvarlig, Skien) 

Trond Martin Ludvigsen (styremedlem, St. Olavs) 

Maren Fritjofsen Olsen (styremedlem, St. Olavs) 

Marijke Van Ghelue (styremedlem, UNN) 

Bjørn Nygård (styremedlem, UNN) 

 

Styrets arbeidsform: 

Styret har videomøte en gang per måned, med ca 1 times varighet. Første styremøte med 

eksisterende styre var et konstitueringsmøte holdt digitalt 03.12.20. Så langt i 2021 har det 

vært avholdt 9 styremøter: 07.01, 05.02, 04.03, 08.04, 06.05, 03.06, 12.08, 09.09 og 07.10. 

NSHG samarbeider tett med NFMG (Norsk forening for medisinsk genetikk), og konfererer 

alle offentlige høringer og uttalelser med dem. Vi har ikke vært involvert i høringer i 2021, og 

har heller ikke avholdt felles styremøte med NFMG i inneværende år.  

 



Økonomi/regnskap: 

Regnskapet for 2020 er godkjent. Det er lav økonomisk aktivitet da nasjonalt fagmøte 2020 

ble avlyst. NSHG har god egenkapital og overskudd på Fagmøtekonto står fra 2019. NSHGs 

utgifter i 2020 er i all hovedsak knyttet til gebyrer knyttet til banktjenester og drift av web-

side. Per 01.10.2021 hadde NSHG 167 medlemmer. NSHGs inntektsskilder er 

medlemskontigenten og CLG-avgiften (2 personer registrert i 2019 med innbetaling i 2020). 

 

Saker behandlet av NSHG-styret i 2021: 

2021 startet med planleggingen av årets fagmøte som var opprinnelig satt til Bergen i 

november. Coronapandemien var fortsatt usikker frem mot sommeren 2021. Dette gjorde at 

fagmøtet ble besluttet gjennomført digitalt i år, som et halvdagsseminar, da det var ønsket fra 

medlemmer både i NSHG og NFMG om å ikke avlyse. Fagmøtet 2022 blir i Tromsø. 

 Følg med på www.nshg.no 

Høringer: NSHG har ikke vært involvert i høringer i 2021.  

ESHG – fellowship: ESHG gav i år ut et fellowship der de gir gratis innmelding til årets 

konferanse, som ble avholdt digitalt, for én kandidat per medlemsland. Kandidaten må ha hatt 

poster eller presentasjon på nasjonalt fagmøte eller vist «excellence in the field». Kandidaten 

kan ikke være mer enn 4 år post Phd. Med andre ord er det tidligere alderskriteriet (yngre enn 

35 år) falt bort. Styret annonserte utlysningen og ba aktuelle kandidater søke til styret. Vi fikk 

inn 0 søknader 

CLG-godkjenninger i 2021: Ingen kandidater har søkt om godkjenning i år. 

 

Evaluering av fagmøtet 2020: 

Avlyst 

 

 

 

 

http://www.nshg.no/


Nettsiden www.nshg.no:  

Alle relevante dokumenter skal ligge på nettsiden slik at våre medlemmer lett har tilgang til 

hva vi jobber med. Vi oppfordrer til å kontakte oss med saker dere kunne tenke dere å 

publisere der (kurs, stillingsutlysninger osv).  

 

Valg: 

Årsmøtet 2021 vil bli avholdt digitalt 11.11.20 kl 15.35-16.00. NSHG-styret har organisert 

seg slik at styremedlemmer velges for 2 år om gangen. Hver avdeling har to representanter i 

styret, hvorav en er på valg hvert år.  

Følgende styremedlemmer står på valg i år: 

Elen Siglen (Bergen)   – Erstatter ikke avklart 

Hanne Sørmo Sorte (Oslo)   – Erstatter ikke avklart 

Trond Ludvigsen (Trondheim)  – Erstatter ikke avklart 

Øyvind Løvold Busk (Skien)   – Erstattes av Helle Høyer 

Bjørn Nygård (Tromsø)   – Ønsker gjenvalg 

 

Dessverre er ikke alle erstattere avklart innen årsmeldingen sendes ut. Det vil bli gitt rikelig 

rom for å kommentere den endelige innstillingen under årsmøtet.  

 

Bergen 10.10.20 

Elen Siglen 

Leder Norsk Selskap for Humangenetikk 

 


