NORDNORSK GASTROENTEROLOGISK SELSKAP

Årsmelding for Nordnorsk gastroenterologisk selskap
2016

Styrets sammensetning
Styret har etter Generalforsamlingen ved Vårmøtet i l 2015 bestått av
Rasmus Goll, Gastromedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, UNN Tromsø, leder
Eyvind J. Paulssen, IKM/UiT og Gastromedisin/Medisinsk klinikk, UNN Tromsø, kasserer
Christian Rushfeldt, Gastrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø, leder for programkomiteen
Line Alvestad, Medisinsk avdeling, UNN Harstad, styremedlem
Cecilia Vold, Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset Bodø, styremedlem
Programkomiteen for øvrig har bestått av Øivind Irtun og Robert Hammer.
Valgkomitéen har bestått av Per Christian Valle og Rolv-Ole Lindsetmo.
Revisor ble ikke valgt. Det er ikke formelt krav til revisjon.
Sekretær: Foreningen har ikke hatt tilknyttet sekretær i perioden.
Styremøter og -saker
Styret har hatt møter i forbindelse med vårmøtet, og ellers kommunisert på e-post. Hovedsakelig er
det møtenes tidspunkt og tema som er tatt opp. Det ble i 2016 ikke lyst ut fondsmidler.

Styrets arbeidsoppgaver
Arrangement av vårmøtet
Dette er som tidligere år igjen de oppgaver som krever størst innsats. Programkomiteen har også
dette året gjort et godt arbeid med interessante innlegg til de emner de har fått oppgitt av styret.
Vårmøtet 2016 ble arrangert på Radisson Blue Hotell i Bodø. Møtet ble arrangert uten støtte fra
legemiddelindustrien, i henhold til gjeldende retningslinjer for ansatte i Helse Nord. I stedet ble vi tildelt
støtte fra Helse Nord da NNGS har status som fagnettverk innen gastroenterologi i helseregionen.

Annet
Økonomi
Foreningens økonomi er fremdeles meget god, som det vil fremgå av regnskapet. Vi fikk i 2016 tildelt
kr. 40 000 av Helse Nord til dekning av møteutgifter.
Regnskapet for 2016 er gjennomgått av kasserer og undertegnede.
Medlemmer
Som det vil fremgå av regnskapet hadde NNGS i fjor (2016) 43 betalende medlemmer.
NNGS fond
Det ble satt av fondsmidler for utdeling i 2016, men det ble ikke foretatt noen utlysning.
Disse midlene utlyses til utdeling 2017. Generalforsamlingen vil i forbindelse med
diskusjon av budsjettet avgjøre om økonomien tillater ytterligere utdeling.

Leder Rasmus Goll
Gastromedisinsk seksjon/Med. klinikk
UNN Tromsø
9038 Tromsø

Tlf. UNN
Tlf. mobil

77 62 60 00
93 49 17 00

Bankgiro 4750.07.84497
www.nngs.no
Org nr. 992 692 936

NORDNORSK GASTROENTEROLOGISK SELSKAP

NNGS’ hjemmeside
Domenet www.nngs.no oppdateres i forkant av møtene med enkel informasjon inklusive mulighet for
påmelding. Det er lagt vekt på å holde en enkel stil. Eyvind Paulssen er Web-ansvarlig.
Fremtiden for NNGS
Det noe lavere medlemstall og antall påmeldte på møtene kan antagelig tilskrives dels at industrien
ikke er med lengere, og dels at de enkelte medlemmer må få reise og opphold finansiert av sin egen
avdeling. Tross dette er det et håp at de enkelte helseforetak prioriterer å sende sine medarbeidere til
møtene i eget fagnettverk. Et fagnettverk er avhengig av bred deltakelse fra sykehusene rundt i
landsdelen.
Oppsummert Vi ser at avdelingene i landsdelen fortsatt prioriterer å sende personell til møtene. Målet
er å gi faglig påfyll og anledning til gode diskusjoner – og ikke minst å treffes på tvers av faggrenser og
lokalisasjon slik at samarbeidet i regionen kan gi enda bedre tilbud til våre pasienter.
Tromsø, 25.04.17

Rasmus Goll
Leder, NNGS
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