PENSJONERTE APOTEKERES FORENING
---stiftet 1959--ÅRSMØTE 2014, REFERAT
Årsmøtet for året 2014 i Pensjonerte Apotekeres Forening ble holdt i Apotekforeningens lokaler,
Slemdalsveien 1, Oslo, tirsdag den 10. februar 2015 fra kl. 16.00 med 39 deltakere. Møtet ble åpnet av
presidenten, Norma Saugen, som ønsket velkommen. Så gikk hun over til sakslisten.
1. Åpning av møtet med godkjenning av innkalling
Presidenten fastslo at innkalling til Årsmøtet var sendt deltakerne innen den frist lovene fastsetter. Det var
ingen innsigelser mot innkallingen. 15 medlemmer, som ikke var til stede, hadde avgitt forhåndsstemme.
2. Valg av møteleder, referent og 1 person til å undertegne protokollen
Årsmøtet valgte Presidenten som ordstyrer. Sekretæren, Arne P. Bentel, ble valgt som referent. Etter
presidentens forslag ble Turid Ritland valgt til å underskrive møteprotokollen.
3. Godkjenning av saksliste
Forsamlingen godkjente forslaget til dagsorden i samsvar med det utsendte forslaget.
4. Årsberetning
Sekretæren startet å lese Årsberetningen for 2014. Han leste opp navnene på de 5 medlemmene, som var
gått bort i 2014. Forsamlingen mintes disse med ett minutts stillhet.
Årsberetningen ble deretter godkjent ved akklamasjon av de frammøtte. 14 forhåndsstemmer var for
godkjenning, 1 stemme var blank..
5. Regnskap
Regnskapet for 2014 ble presentert og kommentert av kassereren, Kjellbjørn Rusten. Revisors rapport ble
også lest opp, og revisor anbefalte regnskapet godkjent . Presidenten takket kassereren for arbeidet.
Regnskapet for 2014 ble godkjent ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer var 14 for godkjenning, 1
stemme var blank.
6. Budsjett for 2015
Kassereren redegjorde deretter for styrets forslag til Budsjett for 2015. Dette var basert på nåværende
medlemstall, og med den foreslåtte kontingent (se pkt.7). Styret hadde også lagt i budsjettet en støtte til
FUG på kr.10.000,-. Støtten var ment som et engangsbeløp, som må vurderes pånytt hvert år.
Budsjettet for 2014 ble deretter godkjent ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer var 14 for
godkjenning, 1 stemme var blank.
7. Fastsettelse av kontingent for 2014
Kontingenten for 2014 var av styret foreslått uendret, altså fortsatt kr. 300.-. Det var ingen andre forslag
fra medlemmene, og Styrets forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer var 14 for
godkjenning, 1 stemme var blank.
8. Valg
Valget ble administrert av Valgkomiteens leder, Agnes Horne Sollien.
Av styrets faste medlemmer var ingen på valg denne gang, da deres 2 års perioder varer ett år til.
Derimot var styrets varamedlemmer, Arne Trume og Eva S. Madslien, begge på valg. Begge hadde sagt ja
til gjenvalg, og de ble begge valgt ved akklamasjon av Årsmøtet. Alle 15 forhåndsstemmer var for valg av
Arne Trume og Eva S. Madslien.
Revisor Arne Thomas Manger og dennes stedfortreder, Eva Kålhus, var på valg. Disse var begge villige til
gjenvalg og foreslått av valgkomiteen, hvilket de også ble ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer
stemte alle 15 på Arne Thomas Manger, mens 14 stemte for Eva Kålhus, 1 stemme var her blank.
Presidenten takket deretter Valgkomiteen for arbeidet.

I Valgkomiteen var Unni K. Høyland og Beate Morstad manger denne gang på valg. Unni K. Høyland
hadde frasagt seg gjenvalg, og styret foreslo Turid Ritland som nytt medlem. Turid Ritland og Beate
Morstad Manger ble så valgt for 2 år ved akklamasjon. Av 15 forhåndsstemmer var 14 for valg av begge,
1 stemme var blank for begge.
Til slutt takket Presidenten Unni K. Høyland for det arbeidet og den interesse hun hadde vist for vår
forening i sine 8 år i styret og i valgkomiteen. Hun ble overrakt en gave.
9. Forslag fremsatt av medlemmene
Ingen forslag var fremkommet fra medlemmer.
Årsmøtet ble hevet kl. 1630.
Deretter ble det holdt et medlemsmøte hvor vårt medlem Gunvor Solheim holdt et foredrag med tittelen
"Legemiddelforsyning og apotekdrift under 2. verdenskrig".
Foredraget var ledsaget av mange interessante bilder fra krigsårene, og mange faktaopplysninger om
folkehelsen og apotekdrift. Hva angår folkehelsen, er det en feilaktig myte at den ble bedre under krigen
som følge av sunnere kosthold. Tvert imot, dårligere kosthold og mangelfull hygiene – grunnet
vannmangel- førte til sterk oppblomstring av infeksjonssykdommer som difteri, kikhoste,
kjønnssykdommer, skabb og hepatitt. Og i apotekene var det stor etterspørsel etter bl.a. vitaminpreparater
og smertestillende midler.
Krigsårenes apotekere var utrolig flinke til å sørge for ekstra legemiddellagre, både i egne kjellere, men
også gjemt i kasser i lagre utenfor apoteket. Det gjorde at apotekene i byer som ble bombet, allerede etter
1-3 uker ble gjenåpnet i nye lokaler med de nødvendigste medisinene. Referenten må innrømme at han er
mektig imponert! Tenk hvordan denne beredskapssituasjonen var da, sammenlignet med dagens
legemiddelberedskap! Imponerende var det også at den offentlige forvaltningen – Apotekkontoret – deltok
aktivt i dette arbeidet. Trolig fordi nazistene ikke så noen fordel i at norsk folkehelse ble kraftig svekket.
Det ble også stor farmasøytmangel under krigen, dels som følge av at Universitetet i Oslo ble stengt i
november 1943. Apotekkontoret fikk da myndighet til tvangssende farmasøyter til apotek rundt om i
landet. Og dette møtte heldigvis liten motstand blant farmasøytene. Normalt kunne de tvangssendes for
inntil ett år, men flere ble i lengre tid enn dette. Den mest kjente er vel Erling Fagerhaug, som bestyrte
Vadsø apotek fra januar 1943 til april 1946, etter eget ønske!
Interessant var det også å få vite at de apotekene som ble bombet i starten av krigen, var Elverum,
Åndalsnes, Kristiansund, Steinkjer, Ørland, Namsos, Hemnesberget, Bodø og Narvik. Legg merke til
rekkefølgen, da kan man gjenkjenne Kongens reiserute nordover før han reiste over til England!
Gunvor Solheim avsluttet foredraget med å fortelle om apoteksituasjonen i Finnmark på slutten av krigen,
da tyskerne trakk seg ut og russerne rykket inn og ble mottatt som helter, meget forståelig! Meget
dramatisk historie, særlig for apotekene i Kirkenes, Vardø og Vadsø som måtte flyttes til
nabobyer/tettsteder.
Presidenten og forsamlingen takket Gunvor med stor applaus for et meget interessant foredrag, og hun ble
også overrakt en gave fra vår forening.
Deretter kunne Presidenten ønske velkommen til det tradisjonelle koldtbordet i kantinen. Det ble også
servert kaffe/te og et stykke bløtkake til slutt. Og man hygget seg rundt småbordene til bortimot kl.20:30.
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