
Referat, styremøte i Romerike tannlegeforening  
Tirsdag 6.september kl. 18:00-20.00 

Sted: Tempura Sushi, Tærudgata 2, 2004 Lillestrøm  
 
Dagsorden styremøte nr. 3, 2022  
1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 7.april 2022. Godkjent.  
   
Saker til styremøtet  
12/22 GF 

• Dato: 26.oktober. GF fra 18-19, Kurs fra 19:15-20:30. Kurset vil kun være for 
deltagere på GF. Kurset holdes av NIOM, med temaet «Zirconia in dentistry». Kurset 
holdes på norsk, og vil være gratis. Sted: Scandic hotell, Lillestrøm.  

• Carina sikrer bekreftelse fra NIOM.  
• Det vil bli servert mat (wraps) og drikke.  
• Enkelte styremedlemmer skal slutte, det er nødvendig med nye. Næringspolitisk 

leder velges på GF.   
• Det er enighet i at medlemskontingenten øker til kr 600,-. Økonomiansvarlig tar 

kontakt med regnskapsføreren om det er mulig å ta i bruk E-faktura eller vipps. Det 
er en del utestående. Purregebyr settes til kr 100,-.   

• Det må velges ny jubileumskomite. Dette settes som egen post på GF.   
• Regnskapet skal presenteres, samt info fra klagenemnd og kollegahjelperen.   
• Årsrapporten må klargjøres.  
• Innkallelsen må ut raskest mulig.  

 
13/22 Gjennomgang av regnskapet ved Henrik.  

• Regnskapet 2021 er i utgangspunktet signert, men det nevnes at styrehonoraret for 
2022 er lagt inn i regnskapet 2021. Henrik snakker med regnskapsfører, slik at dette 
blir rettet opp.  

• Budsjett for 2023: honorering av styremedlemmer halveres til kr 5000,-  
 
14/22 Julebord 
 

• Det holdes julebord 18.november 2022, Scandic Lillestrøm. Det vil holdes kurs før 
julebordet. Kursansvarlig tar kontakt med ulike kandidater, det ble foreslått bla oral 
kirurg. Kursets varighet er ca 1,5 time.  

• Invitasjonen må sendes ut 20.september.  
• Det vedtas at deltagere må betale for kurs og julebord. Mat inkluderes i denne 

prisen, men drikke må deltagere betale selv. Det vil bli velkomstdrink med og uten 
alkohol. Kursansvarlig skal forhøre seg om priser, før prisen for deltagelse 
bestemmes.   

 
15/22 Februarkurs 

•  Det foreslås at det holdes kurs i implantatprotetikk, med fokus på allmenntannlegen. 
Kursansvarlig tar kontakt med spes i protetikk, Sadia Kahn. Vi skal også forsøke få 
med sponsorer, representanter fra ulike implantatsystem og tanntekniker.   



• Tidspunktet settes til 11. februar. Vi ønsker å holde kurset på Smakfulle rom, men vi 
må undersøke om det er ledig.   

•  Invitasjon bør sendes ut før 15.november. Prisen vil være 2500,- for medlemmer, 
2900,- for ikke-medlemmer.  

16/22 Fordeler som styremedlem 

• Vi har fått svar fra generalsekretæren i NTF.  
• Det burde fremmes for næringspolitisk forum, forslag om evt gratis landsmøte til 

styremedlemmer.  
• Det er enighet at styremedlemmer i RFT slipper å betale kontingent til RFT. 

17/22 Eventuelt.  
  
 
Neste møte: 10. januar 2023, kl 18. Tempura Sushi, Lillestrøm 
 
 
 
 
Mvh 
 
 
Erik Katle 
Sekretær, RTF 
 
 
OSLO den 13.sept 2022 


