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          ÅF 9. november 2022 

Referat fra styremøte 9. november 2022 
Sted: NFF møterom 1858 
Tidsrom: 12-13.30 
Til stede: Nina Refsum, Hans Magne Solberg, Inger Wabø, Britt Wolden, Åste Flatmark.  
 
Sak 29.22 Åpning av møtet   

  Ingen kommentarer til innkallingen.  
 

Sak 30.22 Referat fra styremøter 
Møtet 1.9.2022, zoom-møtet 22.9.2022 om våre innspill til Urds arbeid i 
Apotekutvalget og møtet med Urd 24.10.2022 om Apotekutvalget. 

Referater fra disse møtene er tidligere godkjent og sendt medlemmene. 
Sak 31.22 Oppfølging av saker fra styremøtet 1.9.2022  

Alle våre forslag til endringer i seniorpolitikken er vedtatt i Sentralstyret. 

I tillegg vedtok sentralstyret en tilføyelse under punkt 2: «Farmaceutene rådgir ikke i 
forhold til medlemmets pensjon eller pensjonsløsning.»  

Revidert seniorpolitikk er vedlagt referatet.  

Videre oppfølging av saken tas opp på neste styremøte på nyåret 

Oppdatere verveannonse i NFT: Se sak 27.22 og NFT nr 7. 
Enighet i styret om at bildet i annonsen erstattes med bildet av styret som stod i NFT 
nr 7. Nina følger opp.  
 

Sak 32.22 Henvendelse fra medlem 
Nina viste til mail 10. oktober angående en henvendelse fra et medlem. Styret er enig 
om at Nina undersøker saken med NFF. Nina svarer deretter medlem og ber 
vedkommende selv kontakte foreningen for videre informasjon. 

 
Sak 33.22 Forberedelse til julemøtet i dag kl 14-16 i møterommet i NFF. 
  Apokus ved Elin Rugnes Andersen holder innlegg.  

Nina ønsker velkommen og informerer kort om status for seniorpolitikken og våre 
innspill til Urds arbeid i Apotekutvalget. Inger introduserer Andersen. 

 
Sak 34.22 Samarbeid med PAF om den faglige delen av våre medlemsmøter? 

Vi har fått en uformell henvendelse fra styret i PAF (Pensjonerte apotekeres forening) 
om mulighet for å arrangere felles faglige møter. Vi har mange felles medlemmer og 
begge foreningene kunne gjerne ha større oppmøte.  

 
Nina inviterer PAF til et møte for å diskutere felles faglige møter. 
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Sak 35.22 Eventuelt 
Styret diskuterer videre saken om felles møter med PAF i neste styremøte. 

 
Forslag til tema for sommermøtet:  
1. Apotekutvalget eller 
2. Besøke Farmasiet i Sandefjord. Alternativt at de kommer til oss og holder foredrag. 
 
Dato for neste styremøte: Torsdag 26. januar 11-13. Inger reserverer møterom og 
bestiller lunsj. Foreløpig agenda for møtet: Oppfølging av handlingsplan, årsrapport 
og tema for sommermøte.  
 
Nina skriver julehilsen til medlemmene. Den sendes ut etter 15 des.  

 
 

 
Referent: Åste Flatmark  
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