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SMH - referat årsmøtet 2018 
Sted: OsloMet (HiOA), Helsefagbiblioteket i Pilestredet 32, Oslo,  

Tid: mandag 5.mars 2018 kl. 17.00 

Tilstede: 16 medlemmer 

 

1. Konstituering av årsmøtet  

Møteleder: Irene Hunskår.  

Referenter: Mikaela Aamodt og Ingrid Harboe 

Signering av protokoll: Ellen Christophersen, UiO Medisinsk bibliotek, Rikshospitalet, og 

Signy Soelberg, UiO, Medisinsk bibliotek, Odontologi. 

 

2. Årsmelding for 2016  

Styreleder Irene Hunskår gjennomgikk årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.  

 

3. Revidert regnskap for 2017 

Kasserer Grete Overvåg gjennomgikk regnskapet. Regnskapet ble godkjent.  

 

4. Virkeplan for 2017  

Irene gjennomgikk virkeplanen. Virkeplanen ble godkjent.  

 

5. Innkomne forslag:  

Trine Remvik, OsloMet (HiOA), fremmet forslag om SMH-støtte til MeSH på norsk:  

Utdrag fra forslag: 

Bibliotekdirektør Lars Egeland ved OsloMet vil sende inn søknad om støtte til MeSH på 

norsk fra Nasjonalbibliotekets prosjektmidler. Søknaden sendes inn med tilsagn om 

støtte fra Høgskolen i Sørøst-Norge (50.000 pr år i tre år), VID vitenskapelige høgskole 

(5.000 pr år i tre år) og OsloMet (50.000 pr år i tre år). I tillegg vil Folkehelseinstituttet stå 

for prosjektleder i 50 % stilling. Folkehelseinstituttet vil også påta seg å utrede en 

langsiktig finansiering av videre drift og utvikling etter avsluttet prosjektperiode.  

 

Prosjektet har flere støttespillere. Med dette ønsker vi å søke om økonomisk støtte til 

prosjektet, og ber SMHs årsmøte om å gi en årlig sum i tre år til å fullføre prosjektet 

MeSH på norsk. Beløpets størrelse må avgjøres av årsmøtet. Forutsetning for utbetaling 

vil være at vi får prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket. 

 

Vedtak: SMH vil støtte prosjektet MeSH på norsk med kr 15.000,- pr år i 3 år 

(2018/2019/2020). Forutsetning for utbetaling er at prosjektet får midler fra 

Nasjonalbiblioteket. 

 

SMH ser det som svært viktig at arbeidet med MeSH på norsk blir sluttført. SMH mener 

prosjektet er et viktig bidrag til å holde vedlike og videreutvikle et norsk medisinsk 

fagspråk. MeSH på norsk trengs både i utdanningssektoren og i klinisk praksis. 

Helsepersonell må kunne bruke et godt, korrekt og entydig norsk fagspråk i 

kommunikasjon med pasienter og pårørende.  
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6. Budsjettforslag 2018  

Grete gjennomgikk budsjettforslaget. Budsjettforslaget ble godkjent.  

 
7. Valgkomiteens innstilling SMH 2018  

Hanne Dybvik la fram valgkomiteens forslag til nytt styre.  
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon: 
 
Styret:  
Styremedlem Mikaela Aamodt  - 2017-2019 (ikke på valg)  
Styremedlem Grete Overvåg - 2017-2019 (ikke på valg)  
Styremedlem Ingrid Harboe  - 2018-2020  
Styremedlem Irene Hunskår  - 2018-2020  
Styremedlem Astrid Kilvik  - 2018-2020  
Styremedlem Mia Alexandra Ølnes - 2018-2020 (ny)  
 
Varamedlem Marit Gjone Sandsleth - 2017-2019 (ikke på valg)  
Varamedlem Miriam Bakkeli  - 2017-2019 (ikke på valg)  
Varamedlem Karianne Aam  - 2018-2020 (ny)  
 
Revisorer:  
Signy Soelberg    - 2018-2020  
Elin Opheim    - 2018-2020 (ny)  
 
Valgkomité:  
Elin Opheim    - 2017-2019 (ikke på valg)  
Hanne Dybvik    - 2017-2019 (ikke på valg)  
Tonje Velde    - 2018-2020 (ny)  

 
 
 
 
------------------------------- 
Referent: Ingrid Harboe 
 
Godkjent protokoll:  
 
 
 
 
 
-----------------------------------------   ------------------------------------------- 
Ellen Christophersen      Signy Soelberg 


