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Referat styremøte 25. september 2020.
Tid

I tidsrommet: 1200 - 1300

Sted:

Skype

1. Konstituering:
1.1 Deltakere
Deltakere

Skype
Rolf W. Figenschou
Stine Louise Johannessen
Kari Berg
John Ragnar Hørthe
Nils Otto Pleym

Forfall/ikke møtt

Bård Henningsen
Iqbal Singh Virdee
Øystein Jensen
1.2 Godkjenning av møteinnkalling
Godkjent
1.3 Godkjenning av referat
Godkjent

2. Styresaker
2.1 Sak 19/19 ASK Media
Styreleder har fått melding om at ASK media ønsker å trekke seg ut av samarbeidet rundt HMT. Fra 1
januar er HMT lagt ned. Øystein informerer om status i saken.
Øystein skal lage en sammenfatning som distribueres styret. Han presenterte en foreløpig status i saken
den 28 februar og vi avventer sammenfatningen fra Øystein før styret beslutter videre aksjon.
Ingen ny informasjon pr 27 mars 2020.
Styreleder har vært i dialog med Fagredaktør som vil fremlegge status i saken under møtet.
Styret besluttet at styreleder sammen med JRH og NOP, at de framlegger på neste møte en plan for å
løse dette. Spørsmål som må besvares er fagredaktørs rolle videre, finne mulige aktører for publisering
samt hvilke publiseringsform(er) vi skal gå for.
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2.2 Sak 06/20 Windows 10 problematikk
Fagmiljøet opplever stadig utfordringer med MTU som tilkobles IKT utstyr eller har Windows som
operativsystem. Dette gjelder spesielt overgang fra Windows XP/Windows 7 til Windows 10.
Utfordringen ligger i sikkerhetshull i tidligere Windows versjoner og at de ikke supporteres lengere.
MTF er utfordret av Helse Nord IKT og fagmiljøet innen MTU i Nord om å se på dette i en større
sammenheng. Hvordan kan vi ved hjelp av det internasjonale samarbeid påvirke produsenter til å ta
dette på alvor?

Styret besluttet 18 mai 2020 å ta forbindelse med IFMBE og Melanor for videre dialog.
Styreleder har snakket med leder i Melanor, Atle Hundstad. Han vil gjerne ha et møte med oss. Han
ønsker å på forhånd å vite problemstillingene vi ønsker å diskutere.
MTF har laget er notat som styreleder sender Melanor med skriftlig tilbakemelding og med ønske om et
møte i etterkant der MTF har med personer med IKT kompetanse.

Neste Sak 10/20
Neste møte er 16 oktober 2020 kl 1200.

Rolf W Figenshcou
Styreleder

Nils Otto Pleym
Sekretær

