
Referat styremøte i Romerike tannlegeforening  
Torsdag 7.april kl. 18:00-20.00 
Møtet ble holdt digitalt pga sykdom, og ikke som avtalt på Tempura Sushi, Tærudgata 2, 
2004 Lillestrøm  
 
Fraværende: Henrik  
 
Dagsorden styremøte nr. 2, 2022  
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.  Godkjent. 
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 11.januar 2022. Godkjent.  
   
Saker til styremøtet  
5/22 Februarkurs – Ble gitt info/tilbakemelding om kurset som ble holdt på Smakfulle Rom. 
Fine tilbakemeldinger. Kursansvarlig er veldig fornøyd og syntes kurset har vært vellykket. 
Flinke kursholdere, 19 deltagere, fine lokaler, god mat, flinke ansatte. Forsøke tidligere 
invitasjon neste år, og muligens samme sted.  
6/22 Sommeravslutning: Når, hvor, hva? Det planlegges en sommeravslutning for 
medlemmene i RTF. Selma informerte om hvordan dette har vært gjennomført tidligere. Det 
foreslås å forsøke et enkelt opplegg (feks ut å spise etc). Forslag til dato er 10.juni. Sted: 
Oslo. Luica lager utkast til event og forslag til lokalisering. Det skal vurderes hvorvidt RFT skal 
dekke deler av utgiftene (mat inntil en viss sum, drikkebonger etc).  
7/22 Jubileumskomite: Det rapporteres om ingen fremgang i jubileumskomiteen. Ny komite 
bør vurderes, da flere har trukket seg. Vi bestemmer å ta opp denne tråden på 
Generalforsamlingen til høsten.   
 8/22 GF 2022, hvem tenker å ta gjenvalg? Kjenner dere noen som kan tenke seg å bli med i 
styret? Ny leder: Lucia. Carina melder seg ut. Gis beskjed til valgkomiteen. Må ha ny 
nestleder.  
9/22 Samle inn info mtp A-melding. Alle har sendt inn til regnskapsfører. 
10/22 Regnskapet: Hvordan ligger det an? Henrik fraværende, bes sende info om regnskap 
pr mail ila uken.  
11/22 Eventuelt. Halvere styrehonoraret til kr 5000,- pr år, etter forslag slik at det ikke går ut 
over foreningens økonomi. Selma var på tariffkonferanse forrige uke. Forslag om å 
undersøke om det er muligheter om goder (gratis kurs etc) for styremedlemmer.  
  
 
Neste møte fastsettes. 13.mai kl 1900 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
Erik Katle 
Sekretær RTF 
 
15.april 2022 


