
Referat for styremøte i Romerike tannlegeforening  
tirsdag 7. september kl. 18:00 
Møtet holdes på Mirchi i Lillestrøm, Tærudgata 2, 2004 Lillestrøm 
 
Fraværende: Ingen 
 
Dagsorden styremøte nr 4.2021 

1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Møtet ble utsatt fra 31.juni 2021 til 
7.september 2021 etter enighet fra samtlige i styret. Punktet er godkjent.  

2. Godkjenning av referat etter korrigering av dato for general forsamling (ble 
skrevet feil dato enn det som ble avtalt) fra forrige styremøte, 22.juni 2021. 
Godkjent.  

 
 
Saker til styremøtet 7.september 2021 
 
23/21  TSE Modul 10 til høsten.  
                            Ca. 27 påmeldte pr nå. Påmeldingsfristen er utsatt til 10.september.  
                            Kurskontakt deltar på møtet. Lokaler er booket som avtalt forrige  
                            styremøte.  
 
24/21  GF: Hvem stiller til gjenvalg?  
                            Alle i styret ønsker fortsette i sine verv.  Regnskapet skal presenteres av  
                           kasserer. Infosekretæren sender ut innkalling og påminnelse til  
                           medlemmer. Årsberetning må utarbeides. Dette innen fristen  
                           som er presisert i vedtektene.  
  
25/21 Representantskap:  
                           Dette avholdes siste helgen i november. Fra styret deltar leder, i tillegg til  

Lucia og Selma.  
 
26/21 Julebord:  
                           Kombinasjon kurs og julebord går som planlagt forrige styremøte. Det er 

booket lokaler på Scandic Hotel i Lillstrøm.  Kursholder er Erik Katle.  
Temaet er endodonti (vital pulpa behandling).  

 
27/21 Februarkurset 2022:  
                           Tema for februarkurset 2022 blir kirurgi og radiologi. Det fremmes forslag 

om Ulf Riis (radiologi) og Hanne Ingstad (kirurgi) som kursholdere. Disse 
blir kontaktet. Kurskontakt undersøker om det er mulig å holde kurset på 
«Smakfulle Rom» i Sørum. Dato blir 12.februar.   

 
 
 
 
 



28/21 Eventuelt.  
                           Det er forslag om å innføre styrehonorar til styremedlemmer i RTF, kr 

9.900,- pr år. Dette skal undersøkes med sekretæriatet i NTF. Styret 
godkjenner at dette tas opp.  

                           Gjennomgang etter deltagelse på «forum for tillitsvalgte» gjort av 
styreleder.  

 
 
 
 
 
Neste møte: 11.januar kl 1800 på «Tempura Sushi» i Lillestrøm.  
Møte via Zoom ved behov før.  
 
 
 
 
 
 
Erik Katle 
Sekretær 
 
09.september 2021 


