Referat styremøte i Hordaland legeforening

Dato: 22.06.2021, møtestart: kl. 18.00, med middag
Sted: Enhjøringen, Bryggen i 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),
Arleen Aune (Årsmøtevalgt), Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf), Egil Brudvik, vara (Nmf)
Forfall: Anne Laue (Årsmøtevalg/Kurskomiteen, Arisha Nawaz (Nmf)
Gjest: Katja Løvik redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand

Sak 19/21) Gjennomgang av referat fra styremøtet 25.05.2021 - Godkjent
Sak 20/21) Gjennomgang av referat fra årsmøtet 27.05.2021 - Godkjent
Sak 21/21) Planlegging høsten 2021
Det nye styret setter datoer for styremøter høst -21. Styret foreslår første styremøte tirsdag
7.september, samt Høstmøte for medlemmer til 10.november eller 11.november.
Arbeidsmøte på Solstrand 14-15.januar 2022. Lokaler på Legenes Hus reserveres og ny leder
orienteres om datoer.
Leder, kasserer og adm kons. Planlegger et briefingmøte med den nye lederen, Grethe Fosse.
Sak 14/21) Landsstyremøte i DNLF 2021, oppsummering
Grei gjennomføring via Zoom, valg av ny president og visepresident og sentralstyret.
Fylkesledermøte i september pga at mange ledere skiftes ut. Neste Landsstyremøte i Dnlf
arrangeres i Stavanger i 2022, deretter i Bodø i 2023.
Sak 02/21) Aktuelle høringer
HLF avgir ingen høringssvar
Sak 03/21) Paraplyen
Orientering ved redaktøren. Hvert enkelt medlem i det nye styret vil bli presentert i utgave 3 i
oktober, det avtroppende styret informerer sine etterfølgere. Frist for neste innlegg er 27.
august. Katja sender påminning til det sittende styret som videreformidler dette til de nye
styremedlemmene.
Sak 07/21) Årsmøte 2021, oppsummering
Fint møte, god og trygg gjennomføring. 25 leger møtte, og i forkant av årsmøtet ble leder
Gunnar Ramstad og styremedlem Øivind Wesnes ble takket av.
Styret orienteres om oppdatert og endret dato i pkt 7 i årsmeldingen, som også mangler
Penneo-signatur merket. Revisors årsberetning legges ut på hjemmesiden
Årsregnskapet i sin helhet sendes Oslo, inkl årsmøtereferat med vedtak om ekstrakontingent.
Eventuelt - Ingen saker til behandling

