
Referat fra styremøte i NLF 14. mai 2020 
 
Tilstede; 

Ulrika Larsson, Bernard Holthe, Espen Waage Skjeflo, Frida Andræ, Mette Røkenes, Julie 
Nossen, Ingrid Adriansen, Ingeborg Steinholt, Barbara Baumgarten Austrheim (deler av 

møtet) og Bjørn Lio. Tove Myrbakk møtte fra sekretariatet. 

 
Sak 13/20: Orienteringer 
 

Frida Andræ og Ingrid Adriansen orienterte fra Nordlandssykehuset: 
Det har roet seg litt ift pandemisituasjonen. Utfordrende å planlegge ift ferier, spesielt for 
sykepleierne på Covid19-posten. Noe manglende kommunikasjon ift hvilke scenarier det 

skal planlegges for.  
 

Ingeborg Steinholt orienterte fra Helgelandssykehuset: 
Sykehusene har hatt lite trykk ift pandemien. Det meste av ferieplaner er i boks. Jobbes med 
ansattrepresentasjon i styret i HF-et.  
 
Bernard Holthe og Mette Røkenes orienterte fra kommunehelsetjenesten i Nordland: 
Handlingsplan for fastlegeordningen ble lagt frem denne uken. Legger vekt på rekruttering 
med styrking av ALIS som blir en nasjonal ordning. SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) skal 
omfatte alle kommuner og kontorer. Det er kommet nye midler til SOP (sykehjelps og 
pensjonsordningen). Holthe mener innretningen er bra, men det er alt for dårlig økonomi i 
opptrappingsplanen. Man trenger kraftigere strakstiltak for å bli konkurransedyktig ift 
sykehus.  
Mette Røkenes jobber som kommuneoverlege på Sortland mye med veiledning ift at 
samfunnet åpner opp. 

 
Sak 14/20: Årsmøte 

 

Årsberetning 

Sekretariatet sendte ut forslag til årsberetning denne uka.  
 

Vedtak: 
Årsberetningen godkjennes og legges frem for årsmøtet i august. Sendes ut for elektronisk 

signering. 
 
Regnskap 
Regnskap er sendt fra Ever til revisor og blir sendt styret for elektronisk signering i juni. 
 
Styremøte/årsmøte 
Årsmøtet var egentlig satt til 28. august med legefest på kvelden. I og med at møtet må 
kjøres som webinar er fredag en ugunstig dag. 
 



Vedtak: 
Årsmøtet avvikles 26. august klokka 17 som webinar. Om det er mulig å møtes fysisk for 
styret, vil det være ønskelig. Avklares tidlig i august. Styremøte fra 12.30 til 16.00. 
 
Revidert budsjett 2020 og budsjett 2021 
Nestleder Bernard Holthe gikk gjennom revidert budsjett for 2020 og budsjett for 2021. Det 
er ønskelig å bruke mer på medlemsmøter enn det som er budsjettert. Det jobbes 
fortløpende med budsjettet frem mot årsmøtet. 
 
Nordlandsdokter`n 
Det var kommet et forslag på navn til Nordlandsdokter`n 2020. Styret ønsker at kåringen blir 
i forbindelse med årsmøtet 26. august, men at denne blir feiret på årsmøtefesten 2021 
sammen med den som kåres da. 
 

Sak 15/20: Landsstyremøtet 2020 
 
Espen Waage Skjeflo er delegat til landsstyremøtet 27. mai som arrangeres som webinar 

med få saker. Sakspapirene ble lagt ut et par timer før styremøtet og styret rakk derfor ikke 
å sette seg veldig inn i det. Budsjett 2021 er en viktig sak for NLF da det omhandler 
kontingenttilskudd til underforeningene. Sakspapirer ift denne saken etterlyses. 

 
Sak 16/20: Kursaktivitet/økonomi 
 

Barbara Baumgarten Austrheim og Tove Myrbakk orienterte om kursaktiviteten. For noen 
uker siden så det mørkt ut ift å arrangere kurs i 2020, men spesialistkomiteen ba NLF om å 
arrangere tre grunnkurs som webinarer før sommeren. Det sammen med et grunnkurs som 
webinar til høsten bidrar positivt til økonomien i foreningen. 

 
Sak 17/20: Eventuelt 

 

Styret diskuterte muligheten for å kjøre medlemsmøter som en kombinasjon av lokale 

fysiske møter og representanter fra yrkesforeningene/styret som blir med digitalt.  
 
Saken tas opp på styremøte 26. august.  
 
Neste møte blir 26. august fra 12.30 – 16.00 på Teams eller på møterommet om det blir 
mulig. 
 
 
Tove Myrbakk 
Referent 
 


