
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 07.09.2021 

Møtestart: kl. 19.00, Legenes Hus 

 
Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt)m, Daniela Bruhl (vara LSA), Yngvild S. 

Hannestad (PSL), Anne Kristine Jordal (NAMF), Haris Causevic (YLF), Hilde Norborg (LVS), Arisha 

(NMF) 

Forfall: Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt), Katrine Furnes Havre (OF), Elisabeth Stura (AF), 

Marit Voltersvik (LSA) 

Gjest/observatør: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Anne Laue (leder kurskomiteen) 
 

Kort presentasjonsrunde av de fremmøtte 

  

Sak 22/21) Gjennomgang av referat fra styremøtet 22.06.2021 - Godkjent 

 

Sak 23/21) Konstituering av styret for perioden 2021-2023 

Styret konstituerer seg – det meldes inn til Brønnøysund, samt til Legeforeningen. 

 

Sak 24/21) Valg av nestleder, kasserer o.a. 

Valg av nestleder: utsettes til neste styremøte 

Valg av kasserer/økonomiansvarlig: Tord Moltumyr gjenvalgt ved akklamasjon  

Valg av sekretær: utsettes til neste styremøte 

 

Sak 25/21) Økonomi HLF 

Kasserer Tord Moltumyr presenterer HLF sin økonomi, samt gjennomgang av prosedyre for 

fakturahåndtering og økonomi for Hordaland legeforening og Legenes Hus. HLF mottar årlig 

ca 1,6 million i kontingentmidler. Legenes Hus har eget særregnskap og et Husstyre som er 

ansvarlig for driften av huset. Hele huset med kontorlokaler og selskapslokaler er pt leid ut til 

eksterne leietakere. HLF sin kurskomite arrangerer flere kurs per år. 

Det legges opp til nærmere gjennomgang av hele økonomien på arbeidsmøtet senere i høst. 

 

Sak 26/21) Presentasjon av styrets medlemmer 

Grethe Fosse, spesialist samfunnsmedisin, ny årsmøtevalgt styreleder, var også tidligere 

medlem i styret i HLF i en periode på 1990-tallet. 

 

Yngvild Hannestad (PSL) - vært styremedlem i to perioder, erfaring også fra YLF, arbeider 

som privatpraktiserende gynekolog. Ønsker at styret utvikler seg og blir mer synlig i 

helsepolitikken. Ønsker også at Legenes Hus kan være mer tilgjengelig for medlemmene og 

deres aktuelle saker 

 

Katja Løvik, redaktør i Paraplyen siden 2015, medisinstudent og ferdig utdannet ved 

årsskiftet 2021-2022, erfaring bl.a. fra Høyskolerådet og forskning. 

 

Tord Moltumyr (årsmøtevalgt) - faglig bakgrunn, allmennlege siden 1995. Jobbet som 

kommunalsjef i Meland kommune, jobber nå i Alver kommune. Kommuneoverlege siden 

2000-2019. Har hatt flere tillitsverv de siste årene, er styremedlem i LSA. HLF sin utsendelse 

til Landsstyret. Vært nestleder og kasserer i HLF styret over flere år. HLF er en 

paraplyforening for de øvrige yrkesforeningene.  

 

Daniela Bruhl (vara LSA) - ingen tidligere erfaring som tillitsvalgt, utdannet i Danmark og 



Tyskland, begynte som vikarlege i Norge, er spesialist i samfunnsmedisin. 

 

Arisha Nawaz (NMF) – medisinstudent og aktiv i Nmf først som kursansvarlig, så leder og 

dermed representant i HLF styret for perioden 2019-2021. Ny representant kommer snarlig 

fra Nmf. 

 

Haris Causevic (YLF) - opprinnelig fra Bosnia, kom til Bergen i 2013, motivasjon liker å 

forhandle på vegne av medlemmene 

 

Hilde Norborg (LVS) – tar doktorgrad i nevrologi, arbeidsplass UIB, gjesteopptreden i 

psykiatri, liker å ordne opp i konflikter i arbeidslivet, hvilke rettigheter man har. 

 

Anne Kristine (NAMF) – vært med i HLF styret i flere perioder,  

 

Anne Laue, vært i Kurskomiteen siden 2012, perioden 2017- 2021 årsmøtevalgt 

styremedlem, nå fast observatør i styret, som leder i kurskomiteen i HLF.  

    

Sak 27/21) Planlegging høsten -21 og vår -22 

Fortsetter med styremøter på tirsdager, fra kl 19.00-ca 21.30. 

Styremøte 23. november, styremøte 14. desember kl 18.00 med oppmøte i lokalene til 

Yngvild Hannestad på Bryggen 13, avsluttende middag på restaurant 1877. 

 

Sak 28/21) Gjennomgang av HLF sine vedtekter 

Utsettes til neste styremøte 

 

Sak 29/21) Medlemsmøte/høstmøte november 2021 

Høstmøte for medlemmer settes til 11.november – adm.konsulent Therese Sæbøe Strand 

videreformidler til Søtt + Salt. 

Det opprettes en egen programkomite med Haris Causevic (YLF) og Yngvild Hannestad 

(PSL) for å planlegge dette. Forslag til foredrag ved f.eks Erling Borgen, Bjørn Blomberg, 

Are Brean m.fl.  

 

Sak 30/21) Arbeidsmøte for styret 

Arbeidsmøte 22.-23.okt, adm.kons. finner hotell, alternativer Solstrand, Ullensvang, Voss 

eller Bergen. 

 

Sak 31/21) Årshjul for HLF  

Utsettes til arbeidsmøtet 

 

Sak 32/21) Legenes Hus 

Kort gjennomgang av huset om dagens leietakere, hvilke type aktiviteter og type bruk av 

huset. Runde rundt bordet om formålet til Legenes Hus ovenfor eierne HLF og medlemmene. 

Inngå dialog med leietaker Søtt + Salt om alternativ spesialpris på leie av selskaps-

/møtelokaler for HLF sine tillitsvalgte foreninger.  

 

Sak 33/21) Regionutvalg Vest – nye medlemmer 

Kort informasjon om utvalgets tidligere aktivitet og sammensetning – RU 2021-2023 må 

settes sammen igjen. Grethe Fosse kontakter tidligere leder Gunnar Ramstad om dette. 

 

Sak 02/21) Aktuelle høringer 

Utsettes til neste styremøte 

 



Sak 03/21) Paraplyen  

Utsettes til neste styremøte 

 

Sak 04/21) Siste nytt fra kurskomiteen 

Utsettes til neste styremøte 

 

 

Eventuelt  

Henvendelse om å bruke møterommet fra en gruppe i PSL. Styret vedtar at de kan benytte 

styrerommet til HLF til dette aktuelle møtet. Styremedlem Yngvild Hannestad (PSL) er  

ansvarlig for nøkkel og alarmkoder i forbindelse med dette møtet. 

 


