
  
   

 

  
 

 

 

 

 

DATO:28.04.2014 

 

SAK: LVS Protokoll 24de Årsmøte 24. april 2014 Trondheim 

 

Vår ref:13/2205 

 

Dagsorden: 

I styremøte 13. februar 2014 fastsatte LVS’ styre følgende dagsorden for LVS’ årsmøte 24. 

april 2014 kl 17:10 – 18:00 på Rica Nidelven Hotel, Trondheim: 

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer  

3. Årsberetning 2013  

4. Regnskap 2013 

5. Revidert budsjett 2014 

6. Budsjett 2015 

7. Endringer av LVS’ lover 

8. Saker fremmet av styret 

9. Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 

10. Valg av valgkomité 

11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte 

 

Protokoll: 
Til stede: Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad-Pettersen, Anna Midelfart, Rune Bruhn Jakobsen, 

Gro Østli Eilertsen, Rune Ulvik, Ingvild Vatten Alsnes, Svend Davanger, Christian Vedeler, 

Liv Ariane Augestad og Jon Viljar Nordvik. 

Gjest: Knut Skyberg (Namf) 

Legeforeningens sekretariat: Jon Ole Whist, Christina Bråthen Holte og Henrik Skomedal 

 

 

Før årsmøtets formelle del ble Orkidéprisen 2014 utdelt til Helge Bjørnstad-Pettersen. Prisen 

består av et diplom, kr 10.000,- og et grafisk trykk. 

 

Sak 1/2014 Vedtak: 
Innkalling og dagsorden godkjennes. 

 

Sak 2/2014 Vedtak: 
Som ordstyrer velges Helge Bjørnstad-Pettersen. 

 

Sak 3/2014 Vedtak: 
Årsmøtet tar LVS’ årsberetning for 2013 til etterretning. 

 

Sak 4/2014 Vedtak: 
LVS’ regnskap for 2013 er godkjent. 

Revisors beretning for 2013 tas til etterretning. 

 

Sak 5/2014 Vedtak: 



 

 

  
 

 

Styrets forslag til reviderte styrehonorarsatser godkjennes. 

Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2014 godkjennes. 

Ekstrakontingent for 2014 opprettholdes. 

Styrets reviderte forslag til budsjett for 2014 godkjennes. 

Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2014 ved behov. 

 

Sak 6/2014 Vedtak: 
Styrets forslag til styrehonorarsatser for 2015 godkjennes. 

Styrets forslag til HTV-honorarsatser for 2015 godkjennes. 

Ekstrakontingent for 2015 opprettholdes. 

Styrets forslag til budsjett 2015 godkjennes. 

Styret gis fullmakt til å revidere budsjett 2015 ved behov. 

 

Sak 7/2014 Vedtak: 
Årsmøtet vedtar å endre LVS’ lover § 6 og § 8 i tråd med følgende: 

 

§ 6 Årsmøter 

Årsmøtet innkalles av styret. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker før  

årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire  

uker før årsmøtet. 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte  

medlemmer av LVS som har betalt kontingent. 

I tillegg til et årsmøteseminar med et faglig program, skal årsmøtet ha følgende  

dagsorden: 

1.  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2.  Valg av ordstyrer 

3.  Årsberetning for foregående år 

4.  Regnskap for foregående år 

5.  Revidert budsjett for inneværende år 

6.  Budsjett for kommende år 

7.  Evt. lovendringsforslag 

8.  Saker framlagt av styret 

9.  Saker innsendt av foreningens medlemmer til behandling på årsmøtet 

10.  Valg av styre, utvalg og revisor 

11. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte 

I partallsår erstattes punkt 10 av «Valg av valgkomite, innstilt av styret» 

Fullstendig dagsorden, med styrets innstilling til vedtak, skal være medlemmene i  

hende senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke fatte vedtak om andre saker enn  

dem som er oppført på dagsorden.  

Vedtak fattes med enkelt flertall. Personvalg skjer ved skriftlig votering dersom det er  

mer enn én kandidat til vervet, eller dersom det fremmes forslag om det. 

 

§ 8 Landsrådet og landsrådsmøter 

Foreningens landsråd består av styrets medlemmer, varamedlemmer og 

representanter valgt etter reglene i § 9 samt Legeforeningens hovedtillitsvalgte og 

varatillitsvalgte etter hovedavtalen ved universitetene forutsatt at disse er medlem av 

LVS. Ved forfall kan landsrådsrepresentanten peke ut en vara. 

 

Styrets leder er også landsrådets leder og leder dets møter.  

 

Landsrådets oppgaver er primært å legge premissene for foreningens 

forhandlingsvirksomhet og hovedarbeidsområder.  

 



 

 

  
 

 

Alle LVS’ medlemmer har møte og talerett på landsrådsmøtet, men medlemmer som 

ikke er landsrådsrepresentanter deltar for egen regning. 

 

Landsrådsmøte avholdes minst en gang årlig. 

 

Sak 8/2014 Vedtak: 
Årsmøtet tar informasjon om styrearbeidet til orientering. 

 

Sak 9/2014 Vedtak: 
Punktet utgår. 

 

Sak 10/2014 Vedtak: 
Til valgkomité for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger ble valgt: 

- Maja-Lisa Løchen, UiT 

- Frode Vartdal, UiO 

- Guri Rørtveit, UiB 

Komitéen konstituerer seg selv. 

Styret gis fullmakt til å supplere valgkomiteen ved behov. 

 

Sak 11/2014 Vedtak: 
Årsmøte i Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger avholdes i Oslo torsdag 19. mars 

2015. 

Styret gis fullmakt til å endre dato, dersom det er nødvendig for å koordinere aktiviteten i 

Legeforeningen. 

 

 


