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REFERAT FRÅN PRESIDIEMÖTET  
DEN 27 JANUARI 2022 KL.16.00 (kl.17.00 finsk tid) 

VIA TEAMS. 
 

DELTAGARE:    

 
Namn  Funktion  Representerande 
Thomas Gulbrandsen (TG)  president  det norska förbundet (NHIF) 
Lars-Göran Bengtsson (L-GB) x) sekreterare   det svenska förbundet (SSIF) 
Merete Skellanger Hilby (MSH) kassör  de norska föreningarna 
Hannu Nurminen (HN)  ledamot  den finska föreningen 
Lars G. Hansen (LH)  v.president  det danska förbundet (DHIF) 
 
x) på grund av tekniskt fel gick ljudet från L-GB inte fram. 

 
EJ NÄRVARANDE: 
Gitte M. Nielsen (GN)  ledamot  den danska föreningen 

 
§ 1/22  MÖTETS ÖPPNANDE 
 
Presidenten, TG, hälsade deltagarna välkomna och förklarade presidiemötet öppnat. 
 
§ 2/22  DAGORDNINGENS GODKÄNNANDE 
 
Mötet beslöt 
 
att godkänna den presenterade dagordningen. 
 
§ 3/22  VAL AV JUSTERARE 

 

Mötet beslöt  
 

att utse presidenten, TG, som justerare av referatet. 
 
§ 4/22 FÖREGÅENDE MÖTENS PROTOKOLL  
 
Mötet beslöt 
 
att lägga föregående presidiemötes (20 december 2021) referat till handlingarna. 
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§ 5/22 EKONOMI 
 
Kassören, MSH, informerade om organisationens ekonomiska status. Hon hade ännu  
inte fått faktura från hotellet i samband med DNHL:s ”Kongressen 2021” den 12-14 november  
i Köpenhamn. Lars G. Hansen, DHIF, skulle sända över denna. 
 
§ 6/22 RAPPORTER 
 

- Brönnösundsregistret 
 
Presidenten redogjorde för att omregistrering har gjorts i Brönnösundsregistret efter valet 
i samband med DNHL:s ”Kongress 2021” den 13 november i Köpenhamn. Detta har 
signerats av både president och kassör. 
 
§ 7/22 DNHL 2022 

 

Presidenten, TG, inledde med sin uppfattning när det gäller coronasituationen och hade 
uppfattningen att det inte skulle vara hög risk runt detta vid DNHL i Finland i juni månad 2022. 
Däremot ansåg han, efter kontakter med de olika medlemsföreningarna, att uppnå 400 st deltagare 
skulle bli svårt. Efter genomgång visade det sig att det den 27 januari hade det kommit in 190 st 
anmälningar och enligt arrangörerna måste det bli minst 400 st deltagare. Presidiet var eniga om att 
190 st anmälningar var allt för få.  
 
På bakgrund av denna osäkerhet beslöt presidiet att rösta om man skulle avlysa arrangemanget 
eller vänta och se om det kommer in flera anmälningar. 
 
Mötet beslöt 
 
att med siffrorna 5-1 att avlysa arrangemanget ”DNHL 2022” i Vierumäki. 
 
Notera att Lars G. Hansen (DHIF) hade rösträtt även för Gitte Nielsen (de danska föreningarna).  
 

Presidenten, TG, beklagade att beslutet blev som det blev, själv hade han gärna sett att 
arrangemanget genomförts. Samtidigt tackade han för arbetet med planläggningen  inför 
”DNHL 2022”. 
 
Det beslöts att presidenten, TG, skall ta kontakt med arrangörerna, Ville Hautala i Vierumäki för  
att informera honom om beslutet. 
  
Samtidigt informerade han om att SI Aktiv, Innlandet i Norge, önskar att genomföra ett annat 
arrangemang, som är öppet även för övriga nordiska deltagare, senare kommande sommar. 
Presidiet stöttar detta initiativ och hoppas det blir realitet. 
 
Det noterades att ett datum för detta, av olika anledningar, bör presenteras så snart som möjligt. 
 
 

§ 7/22 DATUM FÖR NÄSTA PRESIDIEMÖTE  
 
Beslut om nästa presidiemöte kommer senare. 
 
 

§ 8/22 ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
 



- 3 - 
 

 

§ 9/22 AVSLUTNING 

 

Presidenten, TG, tackade ledamöterna för ett konstruktivt möte, men beklagade att beslutet  
blev att ställa in ”De Nordiske Hospitalslege 2022”. Därmed förklarade han presidiemötet för 
avslutat.  

 
 

 

Vid protokollet 
 

 

 

Lars-Göran Bengtsson 
Sekreterare 

 

 
 

Justerare 

 

 
JUSTERAT VIA NÄTET 
Thomas Gulbrandsen 
President 
 
 

 


