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Referat fra styremøte 26. januar 2023  

Tid: kl. 1100-1315 i NFF 
Sted: møterom 1858 

Til stede Nina, Hans Magne, Britt, Inger 
Meldt forfall: Åste 
Referent: Inger 

 

01.23        Åpning av møtet.   
  Nina åpnet møtet og ønsket velkommen. 
  Ingen kommentarer til innkallingen. 
  Sak til eventuelt: Deltakelse i frokostseminar 15. februar. 
 
02.23 Referat fra styremøtet 9. november 

Godkjent tidligere og sendt medlemmene. 
 
03.23 Oppfølging av saker fra styremøtet 9.11.2022  
 Henvendelse fra medlem: Svar sendt.. 
 Sak 31.22 Nytt bilde i annonsen i NFT. Nina følger opp. 
 
04.23 Oppfølging av handlingsplan og revidert seniorpolitikk 

Handlingsplan: Nina inviterer generalsekretæren til julemøtet for å orientere om ev. 
endringer i POA og annet foreningsnytt. 
 Revidert seniorpolitikk:  
Til pkt. 3 i policydokumentet: Nina sender en henvendelse til Urd vedr. strategi for å 
beholde medlemmene når de blir pensjonister og spør om dette ev. er en sak for RS. 

 
05.23 Samarbeid med PAF (Pensjonerte Apotekeres Forening) om den faglige delen av 

våre medlemsmøter. 
Nina og Britt refererte fra møte med PAF 18. januar.  
Nina gikk igjennom utkast til Samarbeidsavtale (sendt styret før møtet):  
Noen punkter fra avtalen: 
- Hensikten med samarbeidet er å øke deltakelsen i de av foreningenes medlemsmøter 
som er av lik karakter. 
- Planen er å avholde 2 felles møter i året for medlemmene, ett om våren og ett om 
høsten. 
- Møtene skal være av farmasifaglig karakter og kan bestå av foredrag, 
diskusjonstema, ekskursjon (f. eks bedriftsbesøk) og lignende. 
- Møtene avsluttes med bevertning for de som ønsker det. Betales av den enkelte 
deltaker. 
- Ett styremedlem fra hver forening pekes ut som kontaktperson, og disse to sørger 
sammen for at fellesmøtene planlegges og gjennomføres i samråd med sine respektive 
styrer.  
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- Leie av lokaler og utstyr i forbindelse med møtene (kr 5000 per møte) deles likt 
mellom foreningene.  

. 
Inger blir vår kontaktperson i samarbeidet. 
Første felles medlemsmøte er 19. april: Tema, NOU ved Per Lund og ev. Urd. 
Neste møte i oktober. 
Det er et ønske fra oss at møtene blir streamet på Teams.  
Vi vil holde fysiske styremøter før fellesmøtene med PAF. 
 
Nina informerer Urd om samarbeidet og spør om Urd har anledning til å delta på 
medlemsmøtet 19. april. 
 
Tema for sommermøtet: Fellesmøtet 19. april erstatter vårt sommermøte. 
 
Vi beholder vårt julemøte dagen før Farmasidagene med mulighet for å gå ut og spise. 
Tema: aktuelle POA- og andre foreningssaker ved Urd og eller Greta.  
 

       
06.23 Årsrapport 2022 

 Nina har utarbeidet utkast til årsrapport. Føy til info om samarbeidet med PAF.  
Sendes medlemmene når regnskapet er klart. 

 
07.23 Nye nettsider i NFF 
  Inger orienterte om de nye nettsidene. 

Samme pålogging som tidligere. Våre saker finner vi i Meny og Fora: 
farmaceutene.no/farmaceutene/fora/pensjonistforum/  
I arkiv finner vi saker fra 2020, 2021 og 2022. Foreningens policydokument for 
seniorpolitikk finner vi i november 2022 og under «Hva mener foreningen». 
farmaceutene.no/hva-mener-foreningen/policydokumenter/ 

 
08.23 Representantskapsmøtet 2023 
  RS holdes 8. juni på Sentralen i Oslo. 

Vi har ingen andre forslag til saker til RS enn ev. seniorpolitikken se sak 04.23. 
  Deltakelse: Nina som leder deltar. Øvrige delegater velges på styremøte 19. april. 
 
09.23 Eventuelt 

- Dato for neste fysiske styremøte er 19.april kl.10.30-12.00. Inger reserverer 
møterom og bestiller servering (avhengig av hvor mange fra styret som ønsker å spise 
på medlemsmøtet). 
- Ved behov zoom-møte torsdag 16. mars kl. 10-11. 

  - Forslag til sak på julemøtet er de nye nettsidene i tillegg til info fra Greta eller Urd. 
- Deltakelse i frokostseminar: Onsdag 15. februar kl 8.30 arrangerer 
Apotekforeningen frokostseminar om NOU-en om apotekenes fremtid, som blir lagt 
frem i slutten av januar. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 
innleder. Utvalgets leder, professor Tore Bråthen, vil presentere hovedtrekkene i 
utredningen og utvalgets forslag til tiltak.  
Britt deltar på frokostseminaret. Vi andre kan ev. delta på zoom.  


