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Endelig referat

Referat fra styremøte i Folkehelseforeningen onsdag 26. november 2014 kl. 1545,
Høgskolen i Oslo og Akershus, møterom 701 i Pilestredet 48
Tilstede: Jorid Grimeland, Olav Brunborg, Anders Smith, Axel Wannag, gen. sekr.
Johan Lund.
Forfall: Martin Fjordholm, Bernadette Kumar, Heidi Lyshol, Marte Kvernland, Werner Christie,
Jeanette Magnus, Lars Lien, Anne Trollvik, Stine Busborg Sagen,
Sak 51/2014 Dagsorden ble godkjent.
Sak 52/2014 Referat fra styremøtet 17.11.14 ble godkjent.
Sak 53/2014 Nettsidene, policy
Martin Fjordholm har foreslått policy for nettsidene:






Sidene skal inneholde informasjon som er relevant for folkehelsefeltet. Innholdet skal være i
tråd med, eller understøtte intensjonene i Folkehelseforeningens vedtekter og/eller strategiske
plan.
Hva som publiseres vurderes fortløpende av en redaksjonskomite bestående av webredaktør
og minst ett medlem av foreningen. Redaksjonskomiteen fastsettes på første styremøte etter
årsmøtet. Dersom redaksjonskomiteen er i tvil om innholdet bør publiseres på
Folkehelseforeningens nettsider, skal problemstillingen legges frem for styrets arbeidsutvalg.
Hvem som helst kan foreslå innhold på sidene. Der det er opphavsrettslige interesser, er den
som foreslår innhold ansvarlig for å opplyse redaksjonskomiteen om dette i form av
kildehenvisning mv. Folkehelseforeningen kan ikke påta seg ansvar for mangelfulle
opplysninger om opphavsrettslige opplysninger som følge av evt. intendert eller uintendert
feilinformasjon i innsendte bidrag eller på andre nettsteder.

Disse ble vedtatt.
Det er ønskelig at Foreningens historie blir lagt ut på nettsidene.
Anders Smith tilbød at Helserådet kan legges ut på nettsidene. Han vil sende dette til Martin.

Sak 54/2014 Medlemskap i NOPHA, kontingent når meldes inn etter sommer
Det har vært noe uklart mht. når full kontingent kan kreves i forhold til tidspunkt for innmelding.
Det ble vedtatt at innmeldinger helt opp til årskonferansen i oktober vil være med full kontingent.
Det er flere innmeldinger i forbindelse med folkehelsekonferansen i oktober for å få rabatt. Andre
som melder seg inn etter konferansen, dvs. i november, desember, skal ikke betale kontingent for

inneværende år. Dette betyr at innmeldinger i de første 10 månedene skal betale full
årskontingent.
Sak 55/2014 Saker fra styreseminaret
Folkehelsepolitikken
Arne Marius Fosse fra Helsedepartementet var til stede og ga en historisk oversikt over utviklingen av folkehelselovverket. Han mente at Folkehelseforeningen gjerne måtte utvikle seg mot å
bli en bred organisasjon som kan være en stemme utenfra mot forvaltning og styringsverk mht.
folkehelse. Det er behov for det, og den nåværende regjering er positiv til det frivillige arbeidet.
Anders ga også en oversikt over folkehelsepolitikken. Han gjennomgikk forholdene mellom
fattigdom – sult – sykdom. Han viste til den siste rapporten (juni 2014) fra Helsedirektoratet:
«Samfunnsutvikling for god folkehelse» som han kort gikk gjennom. Han mente at det i
NOPHA’s arbeid er viktig å ta opp: psykisk helse og folkehelse for funksjonshemmede.
Skolemiljø og inneklima
Anders redegjorde for den nasjonale aksjonen som er i gang nå. Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Arbeidstilsynet har i gang et arbeid som er et krafttak for å få et bedre miljø ved
skolene i landet. Det gjennomføres nå en foredragsrunde rundt i alle fylkene. Der tas opp bl. a.:
arbeidsmiljøet til elevene i et folkehelseperspektiv, organisering av arbeidet for et bedre fysisk
skolemiljø. Det er et godt samarbeid mellom de tre direktoratene.
Vedtatt at vi skal ha et økonomisk sikkerhetsnivå på 700 000 kroner. Det kreves styrebehandling
for å bruke av dette fondet.
På seminaret ble lagt frem et forslag til arbeidsplan og budsjett til drøfting. Det kom frem flere
synspunkter og forslag. Disse vil bearbeides videre og legges frem på neste styremøte for
godkjenning før de legges frem på årsmøtet.
Sak 56/2014 Møteplan våren 2015
Styremøter på onsdager kl. 15-17, 28. januar, 25. mars, 20. mai.
Årsmøtet blir avholdt onsdag 11. mars med et fagseminar før årsmøtet.
Sak 57/2014 Orienteringssaker
a) EPH-konferansen i Brussel i november 2014, oppsummering
Styreleder Jorid hadde innlegg i Governing Board som vist nedenfor:

General Statements

We greatly appreciate receiving the documents for the Meeting a week
in advance and hopefully next year the documents can be sent 2 weeks in advance.
I would like to commend the Governing Board and those involved in the
preparation of the meeting for well prepared documents that clearly articulate the
expectations of its members.

I have noted that we refer to the term international but is this truly international
or is it European? Are the terms international and global being interchangeably? What
about the North -South axis?

Specific statements

Objective 1: While we endorse the overarching objectives I would like to submit
that there is a need to adapt both terminology and proposed actions to the national
context.
Objective 2: It is both important and positive that EUPHA encourages and aims to
make the national voices visible and stronger at European Level.
I would like to add that we should also consider a greater emphasis on the determinants
of Health in particular the political determinants.
Objective 3 refers to the multidisciplinary Public Health Community and while
I am not in disagreement with that, it is not also intersectoral and interdisciplinary
community?
Vi var i møter med Section for migration health angående den europeiske konferansen som skal
gjennomføres i Oslo 23-25. juni 2016.
Vi gjennomførte som vanlig et møte med den norske delegasjonen. Ca. halvparten av de 50
norske møtte frem. De fremmøtte presenterte seg, og styreleder Jorid orienterte om NOPHA.
Dette møtet ansees som nyttig for å øke kontakten mellom norskingene.
Vi hadde lagt inn bid for at EPH 2017 skulle arrangeres i Stockholm. Den ble imidlertid bestemt
å gå for Stockholm. Det ble oppgitt fire hovedårsaker:
- Bedre konferanselokaler
- Bedre lokal støtte
- Oslo hadde konferanse 2004, Stockholm aldri hatt, Gøteborg hadde i 1998.
- Oslo har fått den europeiske Migration konferansen i 2016.
Sak 58/2014 Eventuelt
Styret i Scandinavian Journal of Public Health (SJPH) har bedt om at NOPHA kan være
vertsorganisasjon for tidsskriftet siden den tidligere vertsorganisasjon, Nordic School of Public
Health, legges ned. Dette medfører at vi oppretter en bankkonto, har de økonomiske midlene
stående der, og foretar maksimalt 20 transaksjoner i året. For dette vil vi få 6 % av
transaksjonene.
Det ble vedtatt at NOPHA kan være vertsorganisasjon for SJPH.

