Årsmøte for NFE 2018

Tid: Torsdag 15.03.2018, klokken 18:30
Sted: Bjørknes Høyskole, Lovisenberggata 13, Oslo
Deltakere: 16 (inkludert styremedlemmer og valgkomité)
Før årsmøtet startet holdt Sigrun Henjum, førsteamanuensis ved OsloMet og nestleder i NFE,
et faglig foredrag med tittelen «Jodmangel på fremmarsj i Norge?».
1) Valg av ordstyrer og referent

Kristel Hoel ble valgt til ordstyrer.
Tina Bardosen Nysether ble valgt til referent.
2) Valg av protokollkomité og stemmetellere
Jørgen Torgerstuen Johnsen og Vilde Henningsgård ble valgt til å underskrive
protokollen.
Marit Kolby Zinöcker ble valgt til stemmeteller.
3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
4) Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2017
Kristel Hoel gjennomgikk årsberetningen. Den ble godkjent.
5) Valgkomité og revisor
Jørgen Torgerstuen Johnsen og Vilde Henningsgård ble valgt som valgkomité.
Tina B. Nysether og Jørgen Torgerstuen Johnsen ble valgt som revisorer.
6) Gjennomgang av regnskap 2017 og budsjett 2018
Kristel Hoel presenterte regnskap for 2017 og budsjett for 2018. Disse ble godkjent.
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Regnskapet er ført av Hjelle Regnskap v/ Ragnar Gladsø Wibe og Martin Grønvold.
Det er et underskudd i regnskapet grunnet tapt inntekt (medlemskontigent) i 2017.
Dette skyldes utfordringer med å få inn medlemskontigenten fra medlemmer grunnet
en svikt i medlemssystemet.
I budsjettet for 2018 er det tatt høyde for en økning i medlemsavgiften, og en økning i
innskudd til Norsk Tidsskrift for Ernæring (NTFE). Det er også budsjettert for
høstseminaret som NFE skal arrangere i 2018. Budsjettet var ved årsmøtet ikke
ferdigstilt da styret avventer tilbakemelding fra regnskapsfører. Dette vil bli gjort så
fort som mulig.
7) Saker fra styret

Sak 1: Endring av vedtekter
Styret foreslår en midlertidig endring i vedtektene der to av styrevervene endres til
ettårige verv ved valget i 2019, og går tilbake til toårige verv fra 2020. Dette er
ønskelig for å sikre kontinuitet i styret, og for å unngå at store deler av styret er på
valg samtidig. Ledervervet kan gjelde for to år. Dette er for å gi en mulighet for mer
kontinuitet. Hva kandidatene ønsker meldes fra ved valg, og stemmes deretter over på
årsmøtet.
Styret foreslår at denne setningen i §2, pkt. 3 i vedtektene: «Fremme kunnskap om
ernæringsfysiologenes faglige kompetanse» bør endres til «Fremme kunnskap om den
faglige kompetansen til kandidater med bachelor eller mastergrad i ernæring». Dette
skyldes at tittelen «ernæringsfysiolog» er en beskyttet tittel som veldig få av NFEs
medlemmer har, og vedtektene bør derfor tilpasses deretter.
NFE begynner å få medlemmer fra Kristiansand, Tromsø og Bergen, og ønsker derfor
å legge opp til at vi har studentrepresentanter også derfra.
Sak 2: Nytt navn: Norsk Forening for Ernæring?
NFE har i dag et navn med en tittel som er beskyttet, og som et flertall av våre
medlemmer ikke har lov til å benytte. Styret ønsker derfor å høre medlemmenes
mening om hvorvidt man skal sette i gang med en navneendrings-prosess. Styret
ønsker at NFE fremdeles skal kunne brukes som forkortelse. Navnebytte ble
enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Sak 3: Ny logo?
Styret ønsker å utarbeide en ny og mer tidsmessig logo som bedre representerer
medlemmenes kompetanse. Ny logo ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. Ny logo vil
bli utarbeidet i forbindelse med navnebytte.
Sak 4: Fornyelse av strategidokument
Styret har fornyet foreningens strategidokument, som gjelder for 2018 – 2020. I dette
dokumentet er det beskrevet hvilke satsningsområder foreningen skal jobbe med
fremover.

2

Styret ønsker at det lages et slagord for foreningen, som skal gjenspeile foreningens
visjon (beskrevet i strategidokumentet). Hvordan slagordet skal utarbeides vil avgjøres
i løpet av året.
Innmeldte saker
Styret har ikke mottatt noen innmeldte saker innen fristen 15. januar 2018.
Benkeforslag
Ingen benkeforslag fra årsmøtet.

Valg av styre
Disse vervene var på valg:
• Styreleder
• 2 vararepresentanter
• 1 studentrepresentant
Kristel Hoel stiller til gjenvalg som styreleder.
Anne Lene Løvhaug og Marit Kolby Zinöcker stiller til gjenvalg som
vararepresentanter. Disse ble valgt ved akklamasjon.
Styret hadde mottatt èn søknad om vervet som studentrepresentant. Martine Josefine
Frantzen ble valgt ved akklamasjon.
Styrets sammensetning for 2018:
Leder:
Kristel Hoel
Nestleder:
Sigrun Henjum
Styremedlem:
Silje Golberg Brenno
Styremedlem:
Malén Gudbrandsgard
Styremedlem:
Susann Stave
Varamedlem:
Marit Zinöcker
Varamedlem:
Anne Lene Løvhaug
Studentrepresentant:
Martine Josefine Frantzen

Oslo, 15.03.18
Tina Bardosen Nysether

______________________

___________________

Vilde Henningsgård

Jørgen Torgerstuen Johnsen
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