
Referat fra årsmøte i Nord-Trøndelag 

legeforening, 9. juni 2005 

Leder Ragnhild Smalås ønsket de 16 frammøtte velkommen. 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

Tor-Finn Granlund ble valgt til møteleder. 

Møtet begynte med å minnes våre to avdøde kolleger Fredrik Hesselberg og Karl Erik Woldseth med 

ett minutts stillhet. 

Leder leste opp Årsmeldingen. Lokalforeningen i fylket består, selv om det er relativt lite aktivitet. 

Hvis fylkesavdelingen av DNLF består per 1.8.06, er vi lovet å fortsatt bestå! 

Årsmeldingen ble godkjent. 

Kasserer Olaug Høiberget framla regnskapet for 2004, som ble godkjent. N-Trøndelag legeforening 

har et stort akkumulert overskudd. Det ble reflektert litt over dette. Det anmodes til medlemmene å 

være kreative og søke om midler til gode kollegiale tiltak her i fylket. 

I den forbindelse ble det, etter forslag fra Børge H. Winther, diskutert muligheten for å kunne gi 

tilskudd til APLF´s planlagte generalforsamling på Hell uke 19 2007 (gaver, måltider, markedsføring 

av fylket etc). Saken ble prinsipielt drøftet i forhold til andre spesialforeningers mulige lignende 

ønsker. Tor Finn Granlund mente at slik markedsføring kunne virke rekrutterende. Det ble også 

nevnt det faktum at sponsing/ finansiering fra farmasøytisk industri nå er utelukket fra 1.1.05 i 

forhold til legeforeningens møter og kurs. Forslaget skal diskuteres videre før eventuelt vedtak. 

Vedrørende budsjett for 2005 ble det foreslått og godkjent at leder skal ha en årlig godtgjørelse på kr. 

20.000, kasserer kr. 10.000, nettside-ansvarlig kr. 5000. Øvrige styremedlemmer skal få kr. 500,- per 

møte, maksimalt kr. 2000 per år. 

Nytt styre ble valgt i overensstemmelse med valgkomiteens forslag. I stor grad gjenvalgtes styret. 

Kontinuitet ble omtalt som "nyttig", "at de i styret vet hva som skjer". 

Styret består nå av: 

• Ragnhild Smalås, leder 

• Olaug Høiberget, kasserer/ medlem 

• Henrik Brochmann, medlem 



• Søren Folvik, 1. vara 

• Knut Erik Aune 2. vara 

Yrkesforeningene velger sine representanter innen 31.8.05. Årsmøtet godtok at 

yrkesforeningsrepresentanter kan skifte innen perioden uten ekstraordinært Årsmøte. 

Kurskomite (konstituerer seg selv): Jannike Reymert, Svenn Morten Iversen, Mari Ann Geving. 

Valgkomite: Steinar Havik, Eivind Jullumstrø, Mattis Heibert. 

Landsstyrerepresentanter: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, samt en YLF-representant. 

OF er ikke representert, ingen er i dag avdelingstilitsvalgt. 

Peter Heidt er tillitsvalgt fra HF. 

Etter dette ble det holdt engasjerte innlegg om hendelsesbasert tilsyn fra helsefaglig rådgiver i 

Helseforetaket Øivind Stenvik og fylkeslege Marit Dybdahl Kverkild. Innleggene utløste en frisk 

debatt som fortsatte under årsmøtemiddagen på Tinos. 

Henrik Brochmann 

referent 

 


