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STYRETS SAMMENSETNING 

Leder Arild Johansen Stavanger universitetssjukehus BIL 

Nestleder  Liv Berit Tordhol Oslo universitetssykehus BIL  

Kasserer  Edgar Hansen  Sykehuset Innlandet Lillehammer BIL 

Sekretær  Mette Pettersen Stavanger universitetssjukehus BIL 

Styremedlem  Mia L. Christensen BIL AHUS  

1. varamedlem Atle Hagen  Stavanger universitetssjukehus BIL  

2. varamedlem Stine Kristiansen Sykehuset Innlandet Lillehammer BIL 

1. varamedlem Atle Hagen og 2. varamedlem Stine Kristiansen har vært innkalt til og deltatt i 
styrets møter.  

REVISORER 

Otto Lauritzen (pensjonist)  Sykehuset Innlandet Hamar BIL. 

VALGKOMITE 

Medlem  Vibeke Hop   Stavanger universitetssjukehus BIL 

Medlem Finn Olav Bakken  Sykehuset Innlandet Lillehammer BIL  

ANTALL MEDLEMSFORENINGER 

Pr. d.d. er 19 foreninger betalende medlemmer av NHIF. Dette er samme medlemsantall 
som ved starten av perioden. 

SAKER BEHANDLET AV STYRET – OPPFØLGING AV VIRKSOMHETSPLANEN 2015 
- 2016 

Styret har i perioden avholdt tre styremøter: 

 28.08.2015 på Quality Hotel 33 i Oslo 

 10.09.2016 på Thon Hotel Opera i Oslo. 

 25.03.2017 på Thon Hotel Opera i Oslo. 

De viktigste sakene i perioden har vært oppfølging av tiltakene i virksomhetsplanen for 2015-
2016 - vedtatt på Forbundsmøte 14.03.2015. Tiltakene har omfattet: 

NM 2015 28.-30.08.2015 i Oslo 
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Styret arbeidet i 2013 og første halvdel av 2014 med sikte på å få til avtale med en av 
medlemsforeningene om å påta seg NM i 2015, men dette førte dessverre ikke fram. Styret 
besluttet derfor, som i 2009, å ta kontakt med Oslo bedriftsidrettskrets (OBIK) om å 
arrangere NM. Det ble i september 2014 inngått avtale med OBIK om å arrangere NM 28.-
30.08.2015. Styret inngikk avtale med Quality Hotell 33 om å være NM-hotell.  
 
Styrets medlemmer supplert med tidligere styremedlem Tove Kjefsøy BIL AHUS var 
prosjektgruppe for NM 2015.  
 
Styrets medlemmer nedla et betydelig arbeid i tilknytning til NM. Resultatet er på alle måter 
vurdert som meget tilfredsstillende. 
 
NM 16.-18.06.2017 i Elverum med Sykehuset Innlandet og SI Aktiv som arrangør 
 
Planleggingen pågår for øvrig for fullt, og invitasjon til forhåndspåmelding er sendt ut. 
 
Styret ser med forhåpning fram til NM 2017 i Elverum. 
 
Å utnytte NHIF’s hjemmeside til å kommunisere med medlemmene samt spre informasjon 
til og fra medlemmene 

Styret har i perioden fortsatt arbeidet med å anvende hjemmesiden i kommunikasjon med 
medlemsforeningene. Det er investert et betydelig beløp for å oppgradere hjemmesiden til 
ny og moderne plattform. 

Tiltak for å verve nye foreninger til NHIF  
 

Styret arrangerte i tilknytning til styremøte 10.09.2016 et miniseminar der man drøftet 
NHIFs framtid – herunder tiltak for å sikre rekruteringen til NHIF. Foruten styrets 
medlemmer deltok representanter fra følgende foreninger: OUS BIL, Sørlandet sykehus 
Arendal BIL, Haukeland idrettslag, SUS BIL, Sykehuset innlandet Lillehammer BIL, Sykehuset 
innlandet Gjøvik BIL. 
 
Det ble konkludert med å nedsette en arbeidsgruppe bestående av møtedeltakerne og å 
utarbeide en strategi- og tiltaksplan.  
 
I tillegg deltok en representant fra Styreweb som presenterte medlemsprogrammet 
Styreweb. 
 

Å drive PR for mosjons- og bedriftsidrettens betydning som helsefremmende og 
arbeidsmiljøfremmende tiltak i helseinstitusjonene vis a vis ledelsen i landets helseforetak 
 
Det har fra NHIF’s side ikke blitt tatt nye formelle initiativ på dette felt i denne perioden. 
Styret har hatt forholdet til løpende observasjon og vurdering. 
 
Samarbeidet med De Nordiske Hospitals Lege (DNHL)  
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NHIF har videreført et godt samarbeid med DNHL idet NHIF’s leder sitter i presidiet som 
president. De norske foreningene utgjør i dag ved siden av de svenske foreningene 
ryggraden i DNHL både gjennom antall medlemsforeninger og gjennom antall deltagere i de 
nordiske mesterskapene.  
 
Arbeid med vedtektene, konkurransereglene og evaluering av øvelsestilbudet i NM-
sammenheng 

Styret har ikke hatt kapasitet til å prioritere justeringer av konkurransereglene som ble gjort 
gjeldende f.o.m. NM 2009.  

KOMMENDE ARRANGEMENT 
 
NM i Elverum 16.-18.06.2017 
 

Nordisk Skimesterskap 05.-09.04. 2017 på Beitostølen 

Nordisk skimesterskap på Beitostølen – avholdes nok en gang med Sykehuset Innlandet 
Gjøvik BIL som arrangør. Styret har gitt adgang til at mesterskapet gis status som uoffisielt 
NM – dvs. uten utdeling av NHIFs ordinære medaljer. 

REPRESENTASJON 
 
DNHL’s organer 

Arild Johansen har i perioden representert NHIF’s styre i DNHL’s presidium, og sitter som 
president. 

Otto Lauritzen har i perioden representert de norske foreningene som direktevalgt 
representant i DNHL’s styre, og sitter som kasserer og medlem av presidiets arbeidsutvalg. 
 

Styret 25.03.2017 

 
 

 

 


