Årsmelding for Norsk forening for epidemiologi (NOFE) 2015
Årsmøtet i 2014 ble avholdt i Trondheim, 29.oktober 2014, kl. 16:45-17:45.
Årsmøtet i 2015 blir avholdt i Oslo, 21.september 2015, kl. 11:00-13:00.

Styrets sammensetning i 2015
Følgende personer gikk ut av styret i 2014; Marjolein M. Iversen (HiB), Erik Eik Anda (UiT), Oddgeir L
Holmen (NTNU).
Tom Wilsgaard (UiT) gikk ut som revisor og Svetlana Skurtveit (FHI) gikk ut av valgkomitéen.
2015 Styret ble konstituert som følger:
Leder: Grace Egeland, FHI og UiB
Kasserer: Signe Opdahl, NTNU
Sekretær: Vidar Hjellvik, FHI, Oslo
Medlem: Kristin Benjaminsen Borch, UiT
Medlem: Kirsti Kvaløy, NTNU
Medlem: Ann Kristin Knudsen, FHI og UiB
Varamedlem: Tone Kristin Omsland; UiO
Varamedlem: Jorunn Evandt, FHI, Oslo
Verv:
Regnskapsfører:
Signe Opdahl har i 2015 erstattet Linda Stoltz Olsvik (Helse Bergen), som gikk
ut i 2015. Kasserer overtar regnskapsføring.
Revisor:
Eiliv Lund, UiT
Marta Ebbing, FHI, Bergen
Valgkomité
Øyvind Næss, FHI, Oslo
Jannike Øyen, Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning
Lars Christian Stene, FHI, Oslo
Redaktør:

Trond Peder Flaten, NTNU

Styremedlemmer som går av etter 2015:
1. Signe Opdahl, NTNU
2. Vidar Hjellvik, FHI
3. Jorunn Evandt, FHI
4. Ann Kristin Knudsen, UiB og FHI
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Styrets arbeid
Vi har hatt 9 styremøter i 2015. Viktige punkter på sakslistene har vært NOFE tidsskriftet, særlig
jubileumsnummeret, og planlegging av NOFEs årsmøte og NordicEpi 2015. I tillegg har NOFEs
økonomi vært et viktig tema på våre styremøter.

NOFE tidsskriftet
En av hovedsakene for styret i 2015 har vært å forsøke å finne en løsning for å videreføre NOFE
tidsskriftet ettersom redaktør Trond Peder Flaten fortsatt ønsker en etterfølger. Uansett om
redaktøren har tilknytting til NTNU eller ikke, er NTNU fortsatt villig til å ha ansvar for tidsskriftets
web tilgang og trykking så lenge noen i NOFE-styret er tilknyttet NTNU og/eller produksjonsarbeidet.
En eventuell etterfølger for Trond Peder Flaten vil bli en av hovedsakene på årsmøtet i 2015 og 2016.

NordicEpi 2015
Organisering av NordicEpi 2015 har tatt mye tid for styremedlemmene og er en kostbar post for
NOFE. Vi fikk NOK 215 000 i økonomisk støtte til-sammen: 100 000 fra NordForsk, 50 000 fra NFR og
resten fra diverse kommersielle sponsorer.
Vi ser ut til å få dekket inn konferansen økonomisk, men tjener ikke penger på arrangementet. Mer
om økonomien til konferansen er tatt opp under overskriften Økonomi lenger nede i denne
Årsmeldingen. Jorunn Evandt, Signe Opdahl og Vidar Hjellvik er de av NOFE-styremedlemmene som
har vært mest involvert i arrangementet.
Den vitenskapelige komitéen har bestått av: Lise Lund Håheim (Kunnskapssenteret og UiO), Vidar
Hjellvik (FHI og NOFEs styre), Per Magnus (FHI), Camilla Stoltenberg (FHI), Tom Grimsrud
(Kreftregisteret), Grethe Tell (UiB), Marta Ebbing (FHI), Marit Veierød (UiO), Elisabeth Strandhagen
(Göteborgs Universitet), Magnus Stenbeck (Karolinska Institutet) Eero Pukkala (Tampere Universitet,
Finland), Thor Aspelund (Hjartavernd, Island), Laufey Tryggvadóttir (Icelandic Cancer Society), Jørn
Olsen (Aarhus Universitet), Henrik Støvring (Aarhus Universitet) og Miia Artama (Kreftregisteret i
Finland).
Se link: http://nofe.no/nordicepi2015/committees/

Webside
NOFE-styret ønsker å modernisere websiden vår og trenger teknisk hjelp til dette. Hvis noen av
medlemmene ønsker å bli involvert og kan gi råd eller teknisk hjelp, er det bare å kontakte oss.

Årets artikkel og endringer i kravene
Vurderingskomitéen for Årets artikkel 2015 bestod av: Kirsti Kvaløy (leder, NTNU), Tom Ivar Lund
Nilsen (NTNU), Anders Engeland (FHI og UiB), Morten Valberg (UiO).
Endring av kravene for nominasjonene til årets artikkel:
Fordi NOFEs årsmøter avvikles på ulike tidspunkter hvert år, foreslår vi at nominasjonsreglene endres
slik at følgende artikler kan nomineres: 1) artikler publisert i foregående eller inneværende år, og 2)
artikler som er akseptert for publisering i inneværende år. Øvrige krav forblir uendret.
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Økonomi
NOFE ble ved årsskiftet 2014/2015 registrert i MVA-registeret etter en avklaring med Skatteetaten
om mva-plikt på konferanse-omsetning. NOFE har i flere år hatt utfordringer med å følge opp
innbetaling av medlemsavgift fordi mange medlemmer får avgiften dekket av sin arbeidsgiver som
betaler avgiften uten å oppgi hvilket medlem betalingen gjelder. Vi har derfor i år forsøkt andre
løsninger for betaling av medlemsavgift, som så langt ikke har hatt stor oppslutning. Det er derfor
uklart hvordan ordningen med nivå-delt avgift for elektronisk/trykket utgave av tidsskriftet vil
fungere. Vi har også inngått OCR-avtale med DNB for å kunne fakturere med KID og kjøpt
regnskapsprogram som så langt ser ut til å forenkle både fakturautsending, regnskap og
medlemsregistrering. Vi hadde et overskudd i 2014 på rundt 40 000, som i hovedsak skyldes salg av
Kunnskapssenterets temanummer og nye medlemmer i forbindelse med NOFE-konferansen. Styret
har vurdert at det er ønskelig å ha et nivå av oppsparte midler som hindrer at styrets medlemmer blir
stående personlig økonomisk ansvarlig ved eventuelle store økonomiske tap.

NOFEs medlemmer
Antall medlemmer er nå på rundt 273 (august 2015). I fjor hadde NOFE rundt 230 medlemmer.
All kommunikasjon med medlemmene foregår per e-post og gjennom publisering av informasjon på
NOFEs hjemmesider. Medlemmene får dessuten tilsendt tidsskriftet med postvesenet.

Neste NOFE-møte og konferanse
Neste møte blir den 26-27. september, 2016 (uke 39) i Bergen. Mer opplysninger blir lagt ut etter
hvert på websiden (www.nofe.no).

For styret i NOFE,

Grace Egeland (leder)
Bergen, 14. Sept. 2015
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