Referat styremøte Hordaland legeforening
Dato: 12.12.2017, kl 18.00 på Hotell Augustin, Bergen

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Øivind Wesnes (AF), Anne Laue
(årsmøtevalgt), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Solveig Jonasson (YLF) vara, Anne Kristine Jordal (NAMF),
Kristin Sæle (OF),
Forfall: Eva Gerdts (LVS), Tord Moltumyr (LSA), Cathrine Rath Pedersen (NMF), Jarle Rørvik vara (LVS)
Gjest: Katja Løvik, Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

58/17) Referat fra styremøtet i HLF 14.11.2017 – ikke godkjent. Blir gjennomgått på neste
styremøte i januar 2018 hvor det settes ny mal for referat til publisering.
59/17) Arbeidsmøte på Solstrand, januar 2018
Leder Gunnar Ramstad ønsker oversikt over hvem som skal være med i god tid før
arbeidsmøtet. Arbeidsmøtet varer fra 19.01.18 – 20.01.18.
Forslag til nye vedtekter skal utarbeides. Agenda sendes ut rett over nyttår.
60/17) Paraplyen
Status: Jobber med ny kontrakt for 2018. Hordaland legeforening vil lage et utkast til ny
avtale. Det purres på tilgodehavende for 2017.
61/17) Vansker med FLO, Alis Vest
Fastlegeordningen er under press, mye opprør ute i feltet. Noen Alis-leger har sluttet. Dette
kan svekke grunnlaget for å ha Alis leger i distriktene. Ledige Alis-stillinger utlyses på nytt.
Nyutdannede leger møter utfordringer med å få gjennomført turnustiden sin.
LiS 1 leger må bli fulgt opp i fremtiden, inkludert de som studerer i utlandet.
62/17) Juletrefest 14.01.2018 – status planlegging
Solveig Aalstad Jonassen er ansarlig for forberedelsene til juletrefesten. Adm. Konsulenten
snakker med Søtt + Salt mht antall, mengde mat, drikke og avklare om de er tilstede under
arrangementet. Medlemmer mailes en uke før arrangementet.
63/17 Eventuelt
- Husstyret inviteres til vårt styremøte 20.februar for å dele informasjon og oppdateringer mht
drift av Legenes Hus.
- #meetoo kampanjen har ført til en «signaturkampanje» blant leger og legestudenter, kalt
«Legeoppropet». Her tar man avstand fra seksuell trakassering på arbeidsplassen. Hordaland
legeforening og andre lokalforeninger må være bevisst på dette. Dette er også noe som
ledelsen sentralt i DNLF offentlig har tatt avstand mot.
Dette kan også tas opp som tema i neste Paraplyen.
- Styret i HLF ønsker mer kunnskap om arbeidsprogrammet til DNLF.
- Styret ønsker å sjekke muligheten for å lage en søkbar årskalender over våre aktiviteter på
hjemmesiden. Adm. Konsulenten skal sjekke med Oslo mht aktivitetskalenderen som ble
presentert på seminaret på Gardermoen.
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