
 

 

Referat fra årsmøte i Norsk Baromedisinsk Forening 2021 

Årsmøtet ble avholdt digitalt på Zoom, 12. april 2021 kl. 18.00-18.30. 

1. Cato Hordnes (styreleder) ble valgt som møteleder. 

2. Rune Djurhuus (sekretær i styret) ble valgt som referent. Cato Hordnes og Jan Risberg vil 

underskrive referatet. 

3. Pr.  12.04.2021 er det 57 personlige medlemmer og 6 bedriftsmedlemskap i NBF. Iht 

vedtektene må minst 10 % av medlemsmassen være til stede for at årsmøtet er 

vedtaksført, dvs. min. 7 medlemmer. Ved start av møtet ble det registrert 8 personlige 

medlemmer samt 1 bedriftsmedlemskap, flere kom til senere, årsmøtet var altså 

vedtaksført. 

 4. Innkalling og saksliste ble godkjent. 

5. Årsmelding for 2020 var sendt ut på forhånd. Det var ingen kommentarer til 

årsmeldingen og den ble godkjent. 

6. Regnskap for 2020 var sendt ut på forhånd. Kasserer Rune Skjåstad hadde en kort 

gjennomgang av regnskapet som var godkjent av revisor Gunnar Apelthun. Det ble 

deretter godkjent av årsmøtet. 

7. Planer og budsjett for 2021 var sendt ut på forhånd. Ang. planer for resten av året nevnte 

Jan Risberg spesielt det planlagte webinaret med foredrag av Simon Mitchell fra New 

Zealand 7. juni som svært interessant. 

 Ang. budsjettet er det er noe usikkerhet på inntektssiden. Inntekten var basert på 

medlemstall fra 2020, mens dagens situasjon viser 57 personlige medlemmer mot 47 

budsjettert, og 6 bedriftsmedlemskap mot 15 budsjettert. Dette kan gi noe lavere inntekt 

enn budsjettert, men kasserer opplyste at det skulle tas nærmere kontakt med bedrifter 

som har hatt medlemskap før med tanke på fornying for 2021. 

8. Kontingent for 2022 ble fastsatt til kr. 200 for personlige medlemmer og kr. 750 for 

bedriftsmedlemskap. 

 9. Valgkomiteen (Olav Eftedal og Andreas Møllerløkken) hadde sendt ut sin innstilling på 

forhånd. Det var ingen andre forslag og valgkomiteens innstilling ble applaudert. Styret i 

NBF består deretter av følgende: 

Rune Skjåstad, leder (2021-2023), tlf. 92492284, rune.skjastad@gmail.com 

Ane Mengshoel, styremedlem (2021-2023), 91314306, anemen@gmail.com 

Ole Idar Bruvik, styremedlem (2020-2022), tlf. 91115638, oleib@me.com 

Endre Sundal, styremedlem, (2021-2023), tlf. 55973863, endre.sundal@helse-bergen.no 

Ine Røed, styremedlem, (2021-2023), tlf. 95891846, uxredi@ous-hf.no 

mailto:endre.sundal@helse-bergen.no
mailto:uxredi@ous-hf.no


Varamedlemmer: 

Jan Risberg (2021-2022), tlf. 90612174, jri@nui.no 

Geir Gundersen (2021-2022), tlf. 99096579, gegundersen@gmail.com 

 

Valgkomité: 

Andreas Møllerløkken (2021-2022), tlf. 97684036, andreas.mollerlokken@ntnu.no 

Olav Eftedal (2021-2022), tlf. 94150937, oeft@equinor.com 

 

Revisor: 

Gunnar Apelthun (2021-2022), tlf. 90071005, gapelthun@hotmail.com 

 

 

Bergen, 12.04.2021 

Rune Djurhuus (referent) 

 

 

 Referatet bekreftet elektronisk av Cato Hordnes (13.04.2021) og Jan Risberg (13.04.2021). 

 


