
    

 

  Referat arbeidsmøte i Hordaland legeforening  

 

 

 

 

Dato: 11.mars 2021, møtestart: kl. 16.00 – 20.30 

Sted: Scandic Ørnen Hotel, Bergen 

  
Tilstede: leder Gunnar Ramstad, Tord Moltumyr (LSA), Øivind Wesnes (AF), Yngvild S. Hannestad 

(PSL), Ester Kringeland (LVS), Aina Nærø Kristensen (OF), Anne Kristine Jordal (Namf),  

Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf), Arleen Aune (Årsmøtevalgt), Anne Laue (Årsmøtevalg/Kurskomiteen), 

Arisha Nawaz (Nmf),  

Gjest: Katja Løvik redaktør Paraplyen, Inge Glambek, leder for valgkomiteen HLF 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

 

  

05/21) Gjennomgang av referat fra 19.01.2021 

Godkjent 

 

06/21) Gjennomgang økonomisk 2020 

Gjennomgang økonomi 2020. Tord Moltumyr orienterer. Vi har en god økonomi og et solid 

overskudd i 2020. Dette skyldes mye pga lavere aktivitet som følge av Covid-19 

restriksjoner, og dermed betydelig mindre utgifter.  

Undersøker muligheten for å investere mer i digitalt utstyr til gjennomføring av digitale kurs. 

Therese sjekker med andre lokalforeninger og sentralt i Oslo om hvilke utstyr vi trenger.  

 

07/21 Årsmøte 2021 

Fastsatt dato torsdag 27.mai kl. 18.00-20.00 i Terminus Hall på Grand Terminus Hotel.  

Årsmøte med valg, medlemmene får innkalling og saksliste via melding og på hjemmesiden.  

Trond Egil Hansen bes om å lede møtet. Ønsker å videreføre 200 kr i årsmøtebestemt 

kontingent. Inge Glambek, Grete Vold, Knut A Wensaas er valgkomite.  

To ekstra møterom bestilles til yrkesforeninger og valg. 

 

08/21 Valg i HLF for 2021-2023 

Valg i HLF for 2021-2023. Leder tar ikke gjenvalg, slik at valgkomiteen får en viktig jobb 

med å finne ny leder for foreningen.  

Flere av yrkesforeningen stiller med ny styrerepresentant til høsten da det nye styret møtes i 

begynnelsen av september. Anne Laue ønsker å fortsette som leder for kurskomiteen og bør 

møte fast på styremøtene. Nytt styremøte med nytt styre 1.september 

 

09/21) Fastsette styremøtedatoer 1. halvår 2021. 

Neste styremøte 9.4 på Voss, styremøte 25. mai, 15.juni fra kl 18.00.  

 

10/21 Valgkampmateriale – stortingsvalg 2021 

«Helse Først» kampanje rettet mot politikerne. Leder Gunnar R tar kontakt med 

helsejournalist i BT om muligheten for å arrangere et møte for politikerne om fastlegekrisen. 

Ev. invitere Knut A Wensaas for å si noe om Bergen. Dette kan gjøres i august. 

 

 

02/21) Aktuelle høringer  

HLF avgir ingen høringssvar 



 

03/21) Paraplyen 

Årets første utgave er på vei ut til medlemmene nå. Neste nummer kommer ut like etter 

Landsstyremøtet. Forslag til tema; «Helse først», «Min helsepolitiske kampsak» eller tema 

om valg, ev. uten spesielt tema. 

Domenet «Vestlandslegen.no», tiltenkt som felles hjemmeside for Hordaland og Sogn og 

Fjordane legeforeninger, ligger foreløpig i pause pga at det pr i dag ikke er noe spesielt 

behov.  

 

04/21) Siste nytt fra kurskomiteen 

Programmet til Rosendalskurset, 1-3.9, begynner å ta form. Årets høstkurs blir Ungdomskurs, 

18.-19.11.21 og det legges opp til emnekurs i praksisdrift i oktober.  

Mulig kurs på Haugland. Kurskomiteen jobber med flere ideer, bl.a. Balansekurs som aktuelt 

tema, teoretisk og praktisk. Digitalt utstyr bør generelt oppgraderes 

 

Eventuelt  

Vaksinering. Først Pfizer, til de eldste. Nå et problem med AstraZeneca-vaksinen. Denne er 

stoppet pga frykt for bivirkninger. PSL skal ha vaksiner fra helseforetakene. Dette har ikke 

skjedd.  

NmF faller mellom to stoler, ved praksisarbeid er det få som får vaksiner pga små stillinger.  

 

 

Leder bestiller Solstrand i januar 2022 på vegne av det nye styret 

 

 

 


