Kunngjøring og innkalling til landsmøte
i Norsk Osteoporoseforbund 2019
Velkommen til landsmøtet som finner sted på Clarion Hotell og Congress på Gardermoen
19. mars 2019. kl. 10.00.
Ankomst med fly eller tog! Buss fra flyplassen til Hotellet.
Fra ankomsthallen på Gardermoen går man til bussplattformene og tar buss direkte til hotellet (Clarion
Hotell og Congress) fra plattform 40, Buss nr. S 44. kr. 70 en vei.
Innkalling til landsmøte:
Norsk Osteoporoseforbunds øverste organ er landsmøtet.
§ 5. Landsmøte
§ 5-1. Sentralt.
Forbundet arrangerer hvert år landsmøte med en landsmøtedel og en fagkonferansedel.
§ 5-2. Landsmøtet avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalles med minst 4 ukers varsel.
§ 5-3. Forslag til saker som landsmøte skal behandle, må være styret i hende minst 4 uker før landsmøtet.
I innkallingen skal spesielt nevnes at medlemmene kan få tilsendt årsmelding og årsregnskap ved
henvendelse til forbundets sekretariat.
Sakslisten settes opp iht. vedtektene. Detaljert
saksliste er tilgjengelig senest 20. februar 2019 på
vår hjemmeside: www.nof-norge.no.
Vanlige landsmøtesaker.
§ 5.4. Landsmøtets oppgaver:
Landsmøtet skal behandle:
a) Konstituering.
b) Beretning.
c) Regnskap.
d) Innkomne forslag.
e) Godkjenne endringer i forbundets vedtekter.
f) Fastsette kontingent til forbundet.
g) Valgkomiteens forslag til styrehonorarer.
h) Vedta strategiplan.
i) Foreta valg av styre og valgkomite.
Herunder:
Styre:
• Leder,
• Nestleder,
• Styremedlemmer (3)
• Varamedlemmer (2)
Valgkomité:
• Leder
• Medlemmer (2)

• Varamedlemmer (2)
• Revisor og evt. vararevisor

j) Vedta handlingsplan og rammebudsjett.
Det følger av vedtektene at landsmøtet skal
behandle andre saker styret fremmer og eller som
landsmøtet ber om skal behandles.
Det er ikke pr. d.d. varslet endringer i forbundets
vedtekter.
Program:
«Landsmøtedagen» er tirsdag 19. mars. Landsmøte
fra kl. 10.00 til 11.30. Lunsj. Fagprogram fra kl.
12.30 til 16.00. Fagprogrammet kunngjøres på vår
hjemmeside, se også side 13.
Generell informasjon
Alle medlemmer kan møte på landsmøtet for egen
regning. Betinger betalt medlemskontingent for
2019. Medlemmer over 15 år med betalt kontingent
har stemmerett, jfr. vedtektene.
Vet du med sikkerhet at du ønsker å delta? Meld
deg på så fort som mulig da «tidlig-bestilling»
med fly gir de beste priser.
Kontakt generalsekretæren på tlf 452 69 444.

Vel møtt!
Med vennlig hilsen
12

O S T E

Ingrid Olga Hallan
OFg.
P forbundsleder
O R O S E
–

1 / 2 0 1 9

Jan Arvid Dolve
Generalsekretær

Program - Landsmøtet 2019
Årsmøtet
Fagtemaer
10.00 – 11.30. Behandling av Landsmøte saker. • Medisinsk evaluering og behandling av kvinner med
Lunsj
11.30 – 12.30.
Fagprogram:
12.30 – 16.00.

spiseforstyrrelsene Bulimia Nervosa og overspisings
lidelse. Behov for avansert screening, og en mer
sammensatt terapiform.
Foreleser Therese Fostervold Mathiesen, post.doc.

• Foredrag om HUNT 4 (Helseundersøkelsene i
Nord-Trøndelag.
Foreleser LIS lege Sigrid Anna Vikjord, HUNT 4.
• Aktuelt tema ved Professor dr. med. Erik Fink Eriksen.
• Dr. Følsomlien, Radiohospitalet.

Dr. Følsomliens foredrag:

«Du er den beste medisin»
NOF lover en underholdende, og inspirerende avslutning på landsmøtet.
Det er Dr. Følsomlien, alias Espen Olafsen, som kåserer.
Hans forfriskende tema er: «Selvbredelse» eller innen samme sjanger….
Dr. Følsomlien er mangeårig sjefslege på «Radiohospitalet» - et humørsykehus. Han stiftet
«Leger uten genser», og fant opp gledespillen «Gløttasol» og tok initiativet til «Krafttak
mot Kjeft».
Siden 1995 har han behandlet og holdt liv i «Will-i-røret», slik at figuren kunne gi P4s
lyttere en god start på dagen.
La dere inspirere og få en humoristisk og tankevekkende avsluttende time etter en hektisk
landsmøtedag.
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