
    

 

 Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

 

 

 

 

Dato: 27.04.2021 

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 

Forfall: Katja Løvik redaktør Paraplyen, Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf), Arisha Nawaz (Nmf), 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

  

  

Sak 11/21) Gjennomgang av referat fra 11.03.2021 

Godkjent med mindre endringer 

 

Sak 02/21) Aktuelle høringer 

HLF avgir ingen høringssvar 

 

Sak 03/21) Paraplyen 

Planleggingen av neste nummer av Paraplyen går som normalt og frist for å levere innlegg er 

satt til 4.juni. 

 

Sak 04/21) Siste nytt fra kurskomiteen 

Programmet til årets Rosendalskurs er nesten ferdig, det søkes godkjent hos legeforeningen. 

Kurs i Ungdomsmedisin i november er under planlegging søkes godkjent ila våren.  

Styret og kurskomiteen ønsker å utrede hvilke digitalt utstyr som trengs for å kunne 

gjennomføre digitale møter og seminar/kurs.  

Therese sjekker med Dnlf om digitalt utstyr, kostnader osv 

 

Sak 07/21) Årsmøte 2021 

Gjennomgang av årsmeldingen 

Therese sjekker med Kristin Vik i Dnlf om vi kan få til elektronisk signering av regnskapet.  

Sakslisten er publisert i melding og på hjemmesiden. HLF ønsker å undersøke om 

regnskapskontoret kan utarbeide egenerklæring for regnskapsføring. Regnskap for 2020 er 

under revisjon. 

 

Sak 08/21) Valg i HLF for 2021-2023 

Valgkomiteen jobber aktivt mot medlemmene for å finne aktuelle kandidater som årsmøtet 

skal velge til HLF-styret for 2021-2023. Yrkesforeningene jobber med å få på plass sine 

tillitsvalgte 

 

 

 

 

 



Sak 14/20) Følgene av Koronaviruset 

LVS opplever forsinkelser i forskningsarbeidet pga Korona. 

Avtalespesialistene er tildelt 36 000 vaksinedoser fra FHI, og vurdert via Helseforetaket etter 

grunnsipper mht pasientkontakt 

OF; leger og alle andre ansatte på Haukeland sykehus venter på vaksiner. 48 prosent av alle 

ansatte i Helse Bergen har fått en dose (via jobb).   

NAMF/NFAM; vurderes pr d.d. ulikt mht samfunnskritisk funksjon innad i 

kommuner/helseforetak selv om FHI har anbefalt kommuner å vaksinere mht 

eksponeringsrisiko 

 

 

Eventuelt 

Solstrand 14-15. januar 2022, leder Gunnar vil forsøke å bestille på vegne av det nye styret. 

 


