
Referat fra styremøte 25. februar 2010 
 
Tilstede:  

Wenche Sjursen 

Olaug Kristin Rødningen 

Monica Ingebrigtsen 

Mona Nystad 

Marion Vallanger 

Knut Erik Berge 

 

Ikke tilstede:  

Cathrine Bjorvatn 

Eli Ormerod 

Camilla Skjelbred 

Inga Bjørnevoll 

 

Saker: 
Fordeling av styreverv 

Etter at 10 kandidater ble valgt inn i styret på Årsmøtet 2009, skulle fordeling av verv skje på 1. 

styremøte. Fordelingen ble som følger: 

 

Leder:  Wenche Sjursen, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St. Olavs Hospital 

Nestleder: Knut Erik Berge, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS 

Kasserer: Monica Ingebrigtsen, Medisinsk Genetisk Avdeling, UNN 

Sekretær: Olaug Kristin Rødningen, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS  

Styremedlem: Cathrine Bjorvatn, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS 

 

Varamedlem: Marion Vallanger, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, HUS 

Eli Ormerod, Avdeling for medisinsk genetikk, OUS 

Camilla Skjelbred, Enhet for med. genetikk, Sykehuset Telemark 

Inga Bjørnevoll, Avdeling for patologi og medisinsk genetikk, St Olavs Hospital 

Mona Nystad, Medisinsk Genetisk Avdeling, UNN 

 

  

Dobbeltmedlemskap ESHG og NSHG 

Wenche er i kontakt med ESHG for å få mer informasjon rundt kriteriene for et dobbeltmedlemskap. 

Om mulig, forsøker vi å få på plass en kontrakt før utgangen av mars, da medlemmer da kan få 

redusert møteavgift på årets ESHG-konferanse i Gøteborg. Årsavgiften vil mest sannsynlig være 35 

euro for et online medlemskap. Når kontrakten er i orden, vil Wenche sende info til alle medlemmer. 

Samtidig oppfordrer vi medlemmer til å holde fristen for medlemskap i NSHG til 1. mai (for de som 

kun ønsker nasjonalt medlemskap). 

 

Hjemmeside 

Vi fortsetter arbeidet med å forbedre hjemmesiden www.nshg.no. Olaug vil forhøre seg i miljøet om 

noen er villige til å ta på seg dette arbeidet. 

 

Neste årsmøte 

Neste årsmøte skal arrangeres i Tromsø. Tidspunkt er ikke avklart, og vil avhenge av om vi skal 

arrangere møtet sammen med NFMG og Onkologisk forum. Vi forsøker å få en avklaring på dette i 

god tid før sommeren. Styremedlemmer fra Tromsø vurderer ulike møtelokaler i Tromsø. Det ble 

foreslått ulike tema for neste årsmøte. Medlemmer oppfordres til å komme med ønsker/forslag. 

 

Styremøter 

Neste styremøte holdes som telefonmøte 24. mars kl 12.30, deretter 5. mai kl 12.30. Varamedlemmer 

skal delta på disse møtene.  

 

 
Oslo 040310 

 

Sign. 

Olaug Kristin Rødningen 
Sekretær 


