
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: 14.12.2021 

Møtestart: kl. 18.00, Legenes Hus – digitalt og fysisk møte 
 

Tilstede: leder Grethe Fosse, Tord Moltumyr (årsmøtevalgt), Bjørg Merete Hjallen (årsmøtevalgt), 

Katrine Furnes Havre (OF), Elisabeth Stura (AF), Yngvild S. Hannestad (PSL) og Cecilie 

Klingenberg (NMF) 

På Teams: Anne Kristine Jordal (NAMF), Haris Causevic (YLF), Marit Voltersvik (LSA) og Hilde 

Norborg (LVS) 

Forfall:  

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

Referent: Adm. Kons. Therese Sæbøe Strand 

 

  

Sak 44/21) Gjennomgang av referat fra styremøtet 23.11.2021 - godkjent 

 

Sak 31/21) Årshjul for HLF – gjennomgått i sin helhet og vil bli oppdatert etter hvert som det 

kommer noe nytt ila styreåret 2022.  

 

Sak 32/21) Legenes Hus – styret ønsker å prøve ut en periode hvor møterom/kontor til HLF 

kan brukes av tillitsvalgte etter nærmere avtaler og retningslinjer. Kontakten og forespørsel 

må gå gjennom styrets representanter for fagaksen. Adm.kons. lager forslag til reglement. 

Styret ønsker at historien og den generelle bruken av Legenes Hus gjøres kjent for 

medlemmene. NMF representant Cecilie Klingenberg utarbeider et forslag til tekst som 

sendes styret for gjennomgang. 

 

Sak 37/21) Pensjonsmøte for medlemmer – oppdatering.  

Ny dato satt til 30. mars 2022. Aktørene Storebrand, Legeforeningen/SOP og KLP er positive 

til å delta i mars 2022. Styret ved årsmøtevalgt Merete Hjallen har vært i kontakt med Kron, 

en mindre aktør på pensjonsforsikringsmarkedet og de ønsker også å delta.  

Program utarbeides etter mal fra sist planlagte møte i mars 2020. Mingling før møtestart med 

lett servering, ønskelig at aktørene har egne stand slik at medlemmene kan snakke med de 

direkte. Så innlegg fra aktørene og avslutte med paneldebatt.  

Det er ønskelig å kunne legge opp til et hybridmøte, dvs fysisk oppmøte og streaming for 

øvrige medlemmer. Adm.kons sjekker med Scandic Ørnene om mulighet for det, samt om 

hvilke avbestillingsregler som gjelder mtp smittesituasjon i mars 2022. 

 

Sak 02/21) Aktuelle høringer – Utdanningsforskriften, orientering av leder Grethe om div 

høringssvar som er sendt. Svært viktig forskrift for leger utenfor sykehus. Det er sendt inn 

høringssvar sent fra diverse instanser. Frist 1.juni for å søke om registrert eller godkjent 

utdanningsinstitusjon for spesialisering. Overgangsordningen for å søke godkjenning som 

spesialist bør forlenges. Det er problem i dag at mange leger går i små stillinger som ikke 

teller i spesialiseringen, f.eks. innenfor samfunnsmedisin og arbeidsmedisin og som gir svært 

lange utdanningsløp. 

 

Sak 03/21) Paraplyen – redaktøren er ferdig utdannet lege og har fått jobb og skal flytte fra 

Bergen. Hun ber styret finne ny redaktør som gjelder fra utgave 2, 2022.  

Frist for innsendt stoff i 2022 er 28. januar, 3. juni, 26. august og 28. oktober.  

Styreleder må ansette ny redaktør. Stillingen bør utlyses via medlemsmail, etc. Redaktøren 

utarbeider en stillingsannonse innen 20.januar.  



 

 

Sak 04/21) Siste nytt fra kurskomiteen  

Det planlagte emnekurset i Ungdomskurs 24.-250.2.22 vil bli vurdert å kunne avvikles som et 

hybrid kurs. Kurskomiteen skal ta stilling til dette i januar. 

 

Sak 43/21) Runden rundt bordet – litt dårlig lyd for tilhørerne via Teams, men det går fint å 

følge med og å gjennomføre hybride styremøter. Det er en god ide å prøve ut utlån av 

møterom/kontoret for de tillitsvalgte. Honnør til redaktøren som «går av». Deilig mat fra Søtt 

+ Salt, et godt møte og god tidsbruk. Hyggelig å ha møte i selskapslokaler. Saksgangen går 

bedre og det er en effektiv gjennomgang av sakene. Styret oppfordres til å sende inn 

reiseregninger/møteutgifter til kasserer. Leder oppfatter at hun og adm.kons. har en gjensidig 

god dialog. 

 

 

Eventuelt  

 


