
ÅRSBERETNING 2022 
 

Styret har bestått av: Wenche Eie Reiersen leder 
    Kristel Nuri   styremedlem 
    Mustafa Asfari   styremedlem (ut september) 
    Olga Pancic   styremedlem (ut august) 
    Margaritha Antevska styremedlem (ut august) 
    Tron Olaf Evensen  varamedlem (ut august) 
    Milan Presic   varamedlem 
    Danijela Savovic                 styremedlem (fra september) 
 
Styret har hatt alle sine styremøter på Teams, totalt 10 styremøter. Utover dette, har styret 
hatt jevnlig kontakt via Messenger, e-post og sms. 
 
Medlemsmøter 
Det har i 2022 vært avholdt vårmøte, sommermøte og julemøte.  
Vårmøtet ble avholdt 30/3 i Arendal og streamet til møtelokale i Skien og til 9 medlemmer 
privat. I Arendal var det 18 påmeldte, i Skien 9. Tema for møtet var Covid-19 med tre 
foredragsholdere. Urd Andestad deltok også med innlegg om foreningen. Møtet ga 2 
FEVU-poeng.  
Sommermøtet ble lagt til Tønsberg og Helfo. Her ble det informert om hva farmasøytenes 
jobb i Helfo innebærer. Urd Andestad informerte om ny organisasjonsstruktur i NFF. 11 
påmeldte i tillegg til 11 via streaming.   
Julemøtet ble arrangert i Sandefjord med 17 påmeldte. Her fikk medlemmene høre om 
skabb fra hudlege. Møtet ga 1 FEVU-poeng. Lignende møte skulle også avholdes i 
Arendal og Langesund, men til førstnevnte kom det ingen påmeldinger. Til møtet i 
Langesund var det ingen som kunne holde foredrag. Begge møter ble avlyst. 
 
Saker gjennom året 
Region sør jobbet videre med handlingsplanen som ble vedtatt i 2021og som ga følgende 
prioriterte mål for 2022; 
 1. Styrke faglig miljø gjennom sosialt samvær på tvers av apotek. ( Fra NFFs   
 målprogram punkt 3. Kompetanse og rekruttering - utvikle og tydeliggjøre 
 farmasøytenes rolle. 10. Kontinuerlig heve farmasøytenes kompetanse og utvikle  
 deres rolle) 
 2. Farmaceutene skaper sosiale møteplasser på tvers av arbeidsplasser for å dele  
 erfaringer og kunnskap ( Fra NFFs målprogram punkt 3, punkt 11 Sikre rekruttering 
 til og utviklingen av profesjonen)  
I tillegg har regionen et mål om å synliggjøre farmasøytene. 
 
Medlemsbrev 
Det ble sendt ut et sommerbrev til medlemmene 1.juli-22 og høstbrev 14.10.22 
 
Arrangementer 
Region sør deltok med stand under Arendalsuka 15.-19.august. Standen hadde tema  
«Vet du hva farmasøyten kan gjøre for deg?» og ble bemannet av styremedlemmer og 
lokale farmasøyter, både pensjonister og aktive.  
 
 
 
 
Representasjoner 



 
Wenche Eie Reiersen deltok på regionledersamling i september på Fornebu. 
Wenche Eie Reiersen og Kristel Nuri satt som regionens representanter i  
Fylkesaksjonskomiteen for årets TV-aksjon NRK Leger uten grenser 2022 «Sammen  
redder vi liv». Wenche deltok også under TV-aksjonens ringedugnad til næringslivet 19/10. 
Kristel Nuri, Milan Presic og Wenche Eie Reiersen deltok på vårmøtet i Arendal. 
Mustafa Asfari holdt vårmøtet i Skien. 
Wenche Eie Reiersen deltok på sommermøte i Tønsberg 
Kristel Nuri, Tron Olaf Evensen, Mustafa Asfari og Olga Panic deltok på stand under 
Arendalsuka. 
Wenche Eie Reiersen deltok på regionledersamling i Oslo 25/10. 
Wenche Eie Reiersen deltok på julemøtet i Sandefjord. 
 
 
For regionstyret 
Wenche Eie Reiersen 


