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PåPakningen
Vnr 00 00 31
Stein Lyftingsmo
www.lyftingsmo.no

PåPakningen er en spalte som skal forsøke å bedre merkingen av
legemidler. Spalten inneholder ris, ros, kuriositeter og folkeopplysning.
Stein Lyftingsmo er sykehusfarmasøyt på Elverum. Han er internasjonalt engasjert i merking av legemidler og driver egen nettside
om dette.

Løypesoper
like bak
Nå er det bare en liten
håndfull pakninger som
ikke har fått strekkode.
Dette upraktisk, og
hindrer maskinelle kontrollrutiner.
Pass dere for løypesoperen!!
(Løypesoper – funksjonær i skirenn eller
terrengløp som fjerner
løypemerking. Deltakere som ikke klarer å
holde seg foran løypesoperen må bryte
løpet.)

Kontingentsatser i 2010
Kontingent

Pr. md.

Pr. kvartal

Pr. år

Full
Redusert
Ikke yrkesaktive

kr 350
kr 230
kr 150

kr 1050
kr 690
kr 450

kr 4200
kr 2760
kr 1800

Studentkontingent
Pensjonistkontingent

kr 400
kr 885

Søknad om redusert kontingent og kontingent for ikke
yrkesaktive sendes sekretariatet skriftlig og behandles etter
retningslinjer vedtatt av Sentralstyret.
Utdrag av retningslinjene
Arbeidstid 15 timer per uke eller mer: Full kontingent
Arbeidstid mindre enn 15 timer per uke: Redusert kontingent
Ikke yrkesaktive: Kontingent ikke yrkesaktive
Dette gjelder ikke pensjonister da de har egen kontingent.
Stipendiater og vernepliktige får redusert kontingent.
Det gis ikke redusert kontingent for tidsrom under 3 måneder.
Det nyttes kun hele måneder. Redusert kontingent kan gis for
høyst 3 måneder bakover i tiden.

FORSLAG TIL ÅRSMØTESAKER I
2010?
Kretsene i Norges Farmaceutiske Forening avholder
årsmøter i perioden 15. februar til 1. april. Har du forslag til
saker som du ønsker at din krets skal ta opp på årsmøtet
i 2010?
Brenn ikke inne med gode ideer, men ta PC-en fatt og
send ditt bidrag til kretsens årsmøte innen 1. februar!

Vi i NFFs sekretariat ønsker
alle en riktig

GOD JUL

Tips og forslag til denne spalten sendes per
e-post til: stein@lyftingsmo.no

50

og opplyser om at vi holder
stengt mellom jul og nyttår pga.
ferieavvikling.
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