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Sak 1

Åpning av møtet
Leder John Christian Glent ønsket velkommen. Tradisjonen tro hedres
medlemmer som har gått bort det siste året med 1 minutts stillhet.

Sak 2

Valg av møteleder, godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent og Usman Saeed ble valgt som møteleder.

Sak 3

Årsberetning fra styret
Leder John Christian Glent redegjorde for foreningens arbeid det siste året.
-

2020 har vært et krevende år for NKF, men styret har vært samlet, engasjert
og støttende.

-

Leder er representert i både Legeforeningens fagstyre og landsstyre.

-

I 2020 har økonomiske overføringer fra Legeforeningen vært et tema.
Grunnet en tolkningsfeil av Legeforeningens lover har NKF fått utbetalt
mer støtte over flere år, og fra 7.1.20 ble støtten nærmest halvert. Leder er i
samtaler med Legeforeningen, men utfallet fra disse møtene er krevende å
forutse. På bakgrunn av dette løftes en sak om medlemskontingent for
generalforsamlingen.

-

Samarbeidet med Nordisk kirurgisk forening fortsetter, til tross for at
fysiske møter har utgått grunnet pandemien. Det er et felles ønske om mer
samarbeid, særlig på områder som spesialistutdanning, hospitering og felles
nordiske kurs.

-

Høstmøtet 2020: I fjor ble det nedsatt en komité for å modernisere og gjøre
Høstmøtet mer aktuelt for både medlemmer og industrien. I juni bestemte
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komiteen seg for at en heldigital løsning. Det er viktig at uke 43 fortsetter å
være en uke holdt av til norsk kirurgi.
-

LIS-undersøkelse om generell kirurgi: Styret kommer tilbake til
resultatene. Dette vil forhåpentlig være et godt verktøy for myndighetene
for å se hvor skoen trykker i spesialistutdanningene.

-

Surgery in Norway: Et omfattende verk fra 2011. Det ble vedtatt at verket
skulle revideres hvert 10. år. Det blir ikke mulig å gjennomføre en
revidering innen den tidsfristen, men styret ser etter en redaktør, samt måter
for å gjøre dette mer økonomisk bærekraftig.

Se ellers styrets beretning i årsmeldingen.

Sak 4

Rapport fra Spesialitetskomiteen i generell kirurgi
Tom Glomsaker, leder av komiteen, orienterte om komiteens arbeid i 2020.
De opplevde 2019 som et aktivt år, de brukte mye tid på å se hvordan
utdanningen var organisert på ulike institusjoner, godkjenninger og søknader til
godkjenning og gi anbefalinger til Helsedirektoratet. I hele 2020 har ikke
komiteen kunne kommet på tilsyn og ei heller ikke jobbe videre med
læringsmål. Komiteen har et håp om et bedre 2021, og skal ha et møte med
Legeforeningen for å få staket ut en retning.
Komiteen opplever at mandatet nå er blitt uklart.

Se spesialitetskomiteens rapport i årsmeldingen.

Sak 5-8

Årsrapport fra Norsk Thoraco-laparoscopiforening, Traumeutvalget,
Foreningen for unge norske kirurger og de fagmedisinske foreningene

Rapportene gjennomgås ikke i detalj, se årsmeldingen.

Sak 9

Prisutdelinger
Malthes legat
Legatstyrets leder Olaug Villanger orienterte. Det ble kun mottatt én søknad i
år, og grunnet reiserestriksjonene vil man avvente å dele ut midler til det blir
mulig å reise. Det er fortsatt 1. september som er fristen for å søke om stipend.
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FUNKs ærespris
FUNKs leder Karina Dyb Zwart informerte om at Hilde Gregussen hadde
mottatt FUNKs ærespris på deres årsmøte tidligere i uken.

Sak 10

Vedtektsendringer
John Christian Glent orienterer om saken. Enkelte vedtekter oppleves som
utdaterte, spesielt i nevnte diskusjon med Legeforeningen om økonomisk
støtte.
Kari Schrøder Hansen, observatør i styret og fagsjef i Legeforeningen påpekte
at vedtektsendringene ikke var i overenstemmelse med Legeforeningens lover,
og kunne gi utfordringer med hovedmedlemsskap.
Diskusjon i salen omkring dette. Slik Legeforeningens lover nå står, etter flere
lovendringer, er det ikke forenelig med hvordan NKF er bygd opp og hvordan
NKF sine medlemmer ønsker at NKF skal være. Aktuelle vedtektsendringer er
kun presiseringer av de eksiterende vedtektene som NKF alltid har hatt. Det er
ikke et ønske å endre NKF sine vedtekter for å imøtegå Legeforeningen sine
lovendringer da dette vil ødelegge NKF både økonomisk og organisatorisk. Det
etterspørres fra årsmøtet om NKF skal se nærmere på å gå ut av
Legeforeningen.

Foreslåtte vedtektsendringer i rødt:

§ 4 Medlemskap
Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som blir tilmeldt foreningen eller som velger
denne som fagmedisinsk forening.
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer enhver som har tilhørighet til foreningens
fagområde.
Assosierte medlemmer som ikke er leger har ikke stemmerett.
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer.
Assosierte medlemmer som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.
I.
Foreningens medlemmer er medlemmer av Legeforeningen som er spesialister, eller dobbelspesialister,
i spesialitetene i NKF. Herunder Generellkirurgi, gastrokirurgi, barnekirurgi, urologi, karkirurgi, mammaendokrinkirurgi, thoraxkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi, plastikkirurgi eller LiS i noen av disse spesialitetene.
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II.

Alle LiS i tilhørende spesialiteter er også medlemmer av Forening for Unge Norske Kirurger/FUNK.

III.

Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmer.

IV.
Spesialister eller LiS med tilhørighet til/interesse for foreningens fagområde som ikke er medlem av
Legeforeningen assosierte medlemmer, kan tilmeldes foreningen ved søknad til styret. Kontingent for assosierte
medlemmer fastsettes av årsmøtet.

§ 9 Styret
Styret består av følgende representanter:
Leder
Styremedlemmer: ▪
En representant for generell kirurgi ▪
En lege i kirurgisk utdanning - Leder av Forening for Unge Norske Kirurger, med nestleder som vara
Lederne av følgende fagmedisinske foreninger med styremedlem som vara: ▪
Norsk barnekirurgisk forening ▪
Norsk foren. for bryst- og endokrinkirurgi ▪
Norsk foren. for gastroenterologisk kirurgi ▪
Norsk karkirurgisk forening ▪
Norsk nevrokirurgisk forening ▪
Norsk ortopedisk forening ▪
Norsk plastikkirurgisk forening ▪
Norsk thoraxkirurgisk forening ▪
Norsk urologisk forening ▪
Representant fra Traumeutvalget med vara representant
Styrets funksjonsperiode er 2 år gjeldende fra 1. januar i år som begynner med like tall.
Styret oppnevner generellkirurgisk delegat til faglandsrådet for 2 år av gangen med oppnevning i år med
ulike tall. Likeledes oppnevner FUNK generellkirurgisk LiS delegat til faglandsrådet.
Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av styrets medlemmer er til stede.
Leder har ved stemmelikhet dobbelstemme.
Det utarbeides protokoll fra styremøtene.
Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig
avstemning.
Andre møter og kurs arrangeres ved behov etter styrebehandling.
Foreningen betaler etter regning alle nødvendige utgifter for styremedlemmenes reiser i foreningens
anliggender.
Styret ansetter nødvendig lønnet hjelp til kontorarbeid, økonomiarbeid o.l.
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Vedtektsendringene vedtas

Sak 11

Medlemskontingent
Styret ønsker fullmakt til å innføre kontingent på 120,- per medlem per år.
Se vedlegg 3 i årsmeldingen for 2019/2020.

Medlemskontingent er vedtatt.

Sak 12

Forslag til vedtak om opprettelsen av Norsk brokkirurgisk forening
(NBF)
Se vedlegg 4, 5 og 6 i årsmeldingen 2019/2020.

Forslag om opprettelse av forening uten styrerepresentasjon godkjennes med
85% flertall.
Styreforslag godkjennes med 83 %.

Sak 13

Oppnevning medlemmer spesialitetskomiteen generellkirurgi
Leder av valgkomiteen Olaug Villanger orienterte. Leder av komiteen og to
vara på valg, alle tre ønsker gjenvalg:
-

Tom Glomsaker, leder

-

Olav Flemmen, vara

-

Erik Kjørstad, vara

Innstilling godkjennes med 96 %.

Sak 14

Regnskap 2019
Økonomiansvarlig Lars Vasli orienterer.
Økonomien nådde et vendepunkt i fjor med overskudd etter Høstmøtet 2019 og
et bremset underskudd på Kirurgen. Foreningen har per i dag rundt 1 million på
konto.
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Revisjonen for 2019 er ikke ferdigstilt enda, men foreløpig regnskap
godkjennes.

Sak 15

Budsjett/Prognose 2020, Budsjett 2021
Økonomiansvarlig Lars Vasli orienterer.
Foreningen mottar rundt 300 000 mindre fra Legeforeningen enn tidligere, og
det er enda ikke klart hvordan høstmøtet går rent økonomisk i år. Det er håp
om å være i balanse etter høstmøtet.
Leder løfter spørsmålet med honorarer. Det er opp til årsmøtet å fastsette
honorarer for styremedlemmer. Det blir diskutert hvorvidt honorarene bør
indeksjusteres, men det er enighet om at det ikke er riktig tidspunkt for denne
type justering når det er så mye usikkerhet rundt økonomien.

Budsjett og prognose for 2020/21 godkjennes.

Sak 16

Årsmøte 2021
Om det er mulig med et fysisk møte vil det finne sted uke 43 på Meet Ullevål,
hvor det allerede er inngått en avtale.
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