
INNKALLING 
Digitalt landsmøte 24. oktober 2020

FBINs styre har gleden av å invitere sine medlemmer til digitalt landsmøte  
lørdag 24. oktober 2020, kl 10.00–13.30.

Landsmøtet vil bli avholdt på en videokonferanseløsning som heter Zoom. Mer 
informasjon og lenke til møtet vil bli sendt til alle påmeldte.

Vi gjør oppmerksom på at alle personer som deltar på landsmøtet må være 
medlemmer av foreningen. Enkeltmedlemskap gjelder kun én person, mens 
familiemedlemskap gjelder inntil to voksne og alle barn under 18 år. Sjekk at du 
har betalt årets medlemskap!

FAGLIG PROGRAM
Det vil bli et kort, men spennende faglig program. Pål André Holme vil gi en 
oppdatering på nye medisiner og behandlingsmetoder, før vi tar avskjed med 
sykepleier Siri Grønhaug, som vil fortelle noen historier fra sin lange karriere. Til 
slutt tar vi en prat med Chris Bombardier, som er bløder med alvorlig hemofili B. 
Til tross for sin sykdom, har han klatret noen av verdens høyeste fjell.

PÅMELDING
Saksdokumentasjon blir lagt ut på vår hjemmeside, www.fbin.no, i god tid før 
møtet. For mer informasjon og påmelding gå til:
www.fbin.no/arrangementer/landsmote-2020/

Med vennlig hilsen

Katrine Ree Holmøy
Styreleder



24.10.2020 
Dagsorden landsmøte 2020

Nettbasert møte via Zoom. 

1. Konstituering av landsmøte 
a) Valg av ordstyrer. 
b) Valg av referent og to protokollunderskrivere. 
c) Godkjenning av innkalling og saksliste.  

2. Styrets årsberetning for 2018 og 2019 
Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetninger for 2018 og 2019. 

3. FBINs årsregnskap for 2018 og 2019 
Gjennomgang og godkjenning av FBINs årsregnskap for 2018 og 2019.  

4. Rapport fra FBINs medisinske fagråd 
Rapport fra FBINs medisinske fagråd legges fram og godkjennes.  

5. Valg av FBINs styre 
Styret består av leder, seks styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styreleder  
og varamedlemmer velges for 2 år. Styremedlemmer velges for 4 år. 
 
Styret har i perioden 2018-2019 bestått av:  
Katrine Ree Holmøy (styreleder), Gjertrud Behringer (nestleder), Ståle Hevrøy, Anita 
Julshamn Melkvik, Tone Hørgård, Marie Lahn Rømcke, Kjetil Kjær Andersland, og 
varamedlemmer Rune Jørgensen, Benedikte Kalland og Yvonne Gulbrandsen.  
 
Marie Lahn Rømcke, Benedikte Kalland, Tone Hørgård og Yvonne Gulbrandsen  
slutter i styret.    
 
Ikke på valg:  
Styremedlemmene Anita Julshamn Melkvik, Kjetil Kjær Andersland og Katrine Ree 
Holmøy har to år igjen av fireårsperioden.  



Valgkomiteen har innstilt følgende til nytt styre: 
• Gjertrud Behringer, leder 
• Ståle Hevrøy, styremedlem. Gjenvalg.  
• Christine Myhre Bråthen, styremedlem. Ny.  
• Beathe Herfjord, styremedlem. Ny.  
• Rune Jørgensen, varamedlem. Gjenvalg. 
• Martin Gjesdal Bergman, varamedlem. Ny. 
• Anders Emil Ask, varamedlem. Ny. 

6. Valg av valgkomite 
Valgkomiteen har tre medlemmer og et varamedlem som velges for to år av gangen. 
Valgkomiteen har i perioden 2018–2020 bestått av Ingeborg Tulluan, Marianne O. 
Espeland, Anne Rømcke og Anita Barlund (varamedlem). Ingeborg Tulluan går ut av 
valgkomiteen.  
 
Styret i FBIN har innstilt følgende til valgkomiteen for neste periode: 
• Anne Rømcke. Gjenvalg 
• Marianne O. Espeland. Gjenvalg 
• Anita Barlund. Gjenvalg 
• Merete Frustøl, (varamedlem). Ny. 
 

7. Valg av Fagrådets leder 
Fagrådets leder velges blant styremedlemmene. Styret innstiller på nåværende 
fagrådsleder Anita Julshamn Melkvik. 

8. Valg av nytt styre i Bløderfondet 
Bløderfondets styre består av Trond Langvik, Jan Egil Røe, Anders Glomstein,  
Svein Erik Sørlie, Karl Erik Bernt og Marianne Mosling (varamedlem). 
Karl Erik Bernt og Marianne Mosling går ut av styret.   
 
Styret i FBIN har innstilt følgende til styre i Bløderfondet for neste periode: 
• Nina Paulsrud, styremedlem. Ny 
• Andreas Berner Almås, varamedlem. Ny 
 
FBINs styre er valgkomité for Bløderfondets styre.  

9. Kontingent 
Kontingenten fastsettes av Landsmøtet. Styrets forslag til vedtak:  
«Kontingenten opprettholdes på nåværende nivå for neste periode.» 
 

10. Innkomne saker


