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Referat fra styremøte i Oppland 

legeforening 
 Tid: Mandag 9. mai 2011 klokka 18.14. 

 Sted: Lasse Liten, Gjøvik. 

1 Godkjenning av referat fra forrige 

møte 
Godkjent etter to små rettelser. 

2 Årsmøte/jubileumsmarkering 
Gaarder publiserer saksdokumenter til årsmøtet så 

snart denne foreligger. Oosterling sender elektronisk 

beskjed på "mine sider". Gaarder og Oosterling lager en medisinsk quiz. Middagen holdes på 

Maihaugrestauranten. Sægrov setter sammen sakspapirene. Gaarder stiller som referent på 

årsmøtet. Valgkomitéen ved Gry Kloumann Bekken forespør kandidater til styreverv. 

3 Ilsetraseminaret 2011 
Arrangeres 11.-12. november 2011; Intet nytt, det meste er på stell. 

4 Helse Sørøst – nedskjæring av rehabiliteringsplasser 
Mørch orienterte om saken. Det ser ut til å ha en del konsekvenser. Vi er ennå i en 
datainnsamlingsfase, styremedlemmene bes dokumentere negative konsekvenser av 
nedskjæringene.  

5 Regnskap 2010, budsjett 2012 
Danielsen redegjorde for regnskap og budsjett på forrige møte; intet nytt. Hele styret må signere 
regnskapet og årsmeldingen til Brønnøysundregistrene; tilstedeværende personer signerte 
regnskapet. 

6 Jubileumsarrangement til høsten? 
Leonardsen venter på svar. Oosterling har snakket med Bekken, og hun har sagt seg villig til å være 
med på å planlegge arrangementet. Det ble foreslått fremvisning av diverse gamle medisinske 
instrumenter, så som "kranioklast". Tanken er stander/tablåer hvor man er i et bygg fra samme 
periode. Det artig å la folk prøve pannespeil og se bak. Maihaugen må ha en tilbakemelding, og innen 
årsmøtet må det være avklart om man skal fortsette med prosjektet eller stoppe det. Det er verdt å 
forsøke å få med Bærøe også. Oosterling holder saken gående videre. 

7 Eventuelt 
Brev ang. "kodesaken": Et brev fra leger ved Hamar, Elverum og Gjøvik sykehus angående kodesaken 

ble presentert på styremøtet til orientering. 

Møtet ble avsluttet kl. 19.25. Håkon Kinck Gaarder, referent. 
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