
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

Dato: 25.05.2021, møtestart: kl. 19.00, sted: Microsoft Teams 
 

 

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

Arisha Nawaz (Nmf) 

Gjest: Katja Løvik redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

  

 Sak 15/21) Gjennomgang av referat fra 27.04.2021 

Godkjent 

 

Sak 16/21) Revidert årsregnskap 2020 

Dette ble lagt fram for styrets medlemmer, og er klart for elektronisk signering. 

Leder, kasserer og adm.kons. har hatt møte med revisor. Ryddig regnskap i god balanse. Intet 

å bemerke fra revisor, og lite spørsmål. Betydelig fremgang ettersom rutinene er forbedret 

over de siste årene. Styret fikk svar på sine spørsmål, og ser at revisor har god kontroll. 

Signert regnskapet godkjennes av revisor, som deretter lager en revisjonsrapport til hele 

regnskapet.  

Kort gjennomgang av regnskapet for Legenes Hus. Lånet som HLF ga til Legenes Hus, ca 

1.3 mill til utbedring av kjøkkenet, skal tilbakebetales i løpet av 10 år. 

 

Sak 17/21) Budsjettet 2022 

Gjennomgang ved kasserer Tord. Budsjettet er justert noe pga følgene ved avlyste møter og 

øvrige inntekter i foreningen. Det legges opp til realistisk drift også i 2022. 

 

Sak 18/21) Landsstyremøte i DNLF, digitalt 1-3.juni 2021 

Det er valg av ny president og visepresident. Digital politisk debatt. Det blir gjennomgang av 

foreningens etiske regler. 

 

Sak 02/21) Aktuelle høringer 

HLF avgir ingen høringssvar 

  

Sak 03/21) Paraplyen 

Redaktøren orienterer. Det er etterspørsel etter digital annonsering på HLF sin hjemmeside. 

DNLF tillater opptil 4 annonser på vår nettside, og det kan gi en betydelig inntekt til HLF. 

Det nåværende styret der åpen for dette, og saken bør behandles av det nye styret til høsten. 

Paraplyen har allerede annonser i papirutgaven, også fra helprivate aktører.  

 

Sak 07/21) Årsmøte 2021 

Trond Egil Hansen har sagt seg villig til å lede årsmøtet. Sakslisten blir presentert. Sak 8 og 9 

presenteres sammen, og vedtaket om ekstrakontingent må gjøres. Budsjettet legges frem kun 

som en orienteringssak. Ved valget skal møteleder legge fram spørsmål om benkeforslag. 

Valgkomiteen foreslås gjenvalgt av styret. 

LSA og AF har egne årsmøter i forkant av HLF årsmøtet. Navneliste ved ankomst, med navn 

og mobilnummer, er obligatorisk pga smittevernregler. 

 

Eventuelt  

Æresmedlem i HLF? Ikke kommet inn noen forslag. 


