
Referat fra styremøte 28. august 2020 i zoom 

Tilstede:  

Ulrika Larsson, Barbara Baumgarten-Austrheim, Julie Nossen, Bernard Holthe, Frida Andræ 

og Mette Røkenes. Tove Myrbakk deltok fra sekretariatet. 

 

Sak 18/20 Godkjenning av innkalling og saksliste   

Vedtak: 

Godkjent uten merknader. 
 

Sak 19/20: Orienteringssaker 

Nordlandssykehuset v/Frida A.  

Forhandlinger om B-delsavtale er i gang. Drøftingsmøte 27.8. Rolig ift Covind19-pasienter. 

Normal drift. 

 

Bernard Holthe 

Det er forhandlinger i høst og det knytter seg spenning til forhandlingene om ny særavtale 

og ift legevakt.  

 

Sak 20/20: Høringer  
 

Ingen aktuelle høringer å svare ut. 

 

Sak 21/20: Årsmøtesaker  

Årsmelding  

En del endringer siden årsmeldingen ble godkjent i juni. Ulrika L. orienterer om disse muntlig 

på årsmøtet. 

Endelig regnskap 2019 med revisjonsberetning  

Regnskap ble gjennomgått og noen poster ble avklart med revisor. Bernard H. legger frem 

regnskapet på årsmøtet. 

Budsjett 2021 

Bernard H gikk gjennom budsjett for 2021 med endringer ift at kurskomiteen må styrkes 

med to allmennleger, noe som medfører økte utgifter. Honorar til kursleder er økt. Det 

budsjetteres nøkternt ift kursinntekter da man erfaringsmessig vet at det er store 

svingninger her ift antall deltakere. 

Vedtak: 

Budsjett for 2021 godkjennes som styrets budsjett og legges frem for årsmøtet med et 

overskudd på 89 000 kroner.  

 



Årsmøtefastsatt kontingent for 2021 

Styret gjennomgikk begrunnelsen for fortsatt ha en lokal ekstrakontingent. 

Medlemstilskuddet ble drastisk avkuttet for 4 år siden med den forutsetning at 

underforeningene fikk anledning til å kreve inn lokal ekstrakontingent. Pga usikkerhet ift 

kursinntekter er man nødt til å fortsette med lokal ekstrakontingent i 2021. 

Vedtak: 

Styret foreslår overfor årsmøtet at det innkreves en ekstrakontingent i 2021 på 500 pr 

medlem.  

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere  

 

Vedtak: 

Styret innstiller på at Ulrika L. blir møteleder og Tove Myrbakk referent. 

Protokollunderskrivere velges ut fra fremmøtte årsmøtedeltakere. 

Kåring av årets Nordlandsdoktor  

Kristoffer Endresen kåres til årets Nordlandsdoktor. Det bekjentgjøres under årsmøtet og 

prisen deles ut på Nordlandssykehuset 27.8 kl. 10 av Ulrika L. og Tove M. Pressemelding er  

sendt til lokal og regional media, samt Nordlandssykehuset og Helse Nord. Det er bestilt to 

kaker til mikrobiologisk avdeling. 

 

Sak 22/20: Planer fremover høsten/vinteren  

Styret diskuterte rundt mulig aktivitet i ei utfordrende tid der fysiske møter er vanskelig. 

Medlemsmøte i Narvik og på Helgeland ble utsatt fra våren. Disse håper styret å få til digitalt 

ila høsten. Det legges også opp til digitalt medlemsmøte for allmennleger i Nordland. 

Bernard H og Tove M jobber sammen om dette. Det er ønskelig at kommuneoverleger (LSA) 

inviteres med. 

Det inviteres til digitalt medlemsmøte for alle medlemmer om pensjon i november. Tove M 

tar kontakt med SOP og planlegger dette. 

Det legges også opp til digitalt medlemsmøte/miniseminar om å ta vare på seg selv i 

samarbeid med kollegial støttegruppe, LEFO og Villa Sana. Tove M tar kontakt med 

støttegruppen i Nordland om dette ila vinteren.  

Neste styremøte blir i Teams 29. Oktober. Det legges opp til fysisk fellesmøte i Bodø torsdag 

10. desember klokka 19 med lutefisk og styremøte fredag 11. desember fra 10 – 15. 

Avklares på styremøtet i oktober om det er mulig å møtes fysisk i desember, 
 

Barbara BA orienterte om kursaktiviteter høst/vinter 2020/2021. Det blir grunnkurs C i 

september, emnekurs i lungesykdommer 14. oktober og emnekurs i kognitiv terapi 3. og 4. 

desember. Det legges opp til to digitale grunnkurs i januar/februar 2021 og to ila våren 

2021. Nordlandsuka i Svolvær i april 2021 må utsettes til 2022, mens Nordlandsuka i Bodø i 



september 2021 forventes å arrangeres som planlagt. Styret bidrar på helsepolitisk debatt 

22. September 2021.  

  

Sak 23/20: Økonomi - revidert budsjett 2020  

Pga god deltakelse på grunnkursene og ett ekstra grunnkurs, er økonomien i foreningen for 

tiden god. Revidert budsjett for 2020 ble gjennomgått. Ser ut til at resultatet blir et 

overskudd på rundt 600 000. Noe usikkerhet om høstens kurs. Budsjettet revideres på nytt 

til neste styremøte i oktober.  

 

Tove Myrbakk 

Referent 


