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1. Åpning og valg av dirigent 

 

Leder Helge Bjørnstad-Pettersen ønsket ca. 30 LVS medlemmer og gjester 

velkommen til LVS årsmøte.  

 

Viktige oppgaver som har opptatt styret i 2016 har i hovedsak vært: 

 

- Grunnutdanningen 

- Spesialistutdanningen 

- Hovedtariffoppgjøret i staten 2016 

- Færre leger i vitenskapelige stillinger i undervisningen av medisinstudenter 

- Kostnadsutvikling i LVS 

- LVS Orkidépris 

- LVS info 

- Flere viktige høringssaker 

 

På vegne av styret fremmet leder forslag om seg selv som dirigent for årsmøtet. 

Bjørnstad-Pettersen ble valgt ved akklamasjon og dirigerte årsmøtet gjennom 

dagsorden. 

 

Det var ingen merknader til innkallingen og dagsorden. 

 

2. Styrets årsberetning 

 

Det fremkom ingen endringer til årsberetningen.  

 

Vedtak:  Styrets årsberetning for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 

2016 ble godkjent. 

  

 

 

 



3. Regnskap 

 

Bente A. Kvamme presenterte regnskapet for år 2016. 

 

Årsmøtet fattet slikt:  

Vedtak:  Regnskap for LVS for 2016 er godkjent. 

 

4. Revisjonsberetning 

 

Det ble fremlagt revisjonsberetning fra revisjonsfirmaet Kjelstrup og Wiggen  

AS. 

 

Årsmøtet fattet slikt: 

Vedtak: Revisjonsberetningen for 2016 tas til etterretning. 

 

5. Budsjett 

 

Bente A. Kvamme redegjorde for styrets forslag til budsjett for år 2018. 

 

Det ble fremmet forslag om at LVS også i 2018 skulle honorere 

hovedtillitsvalgte (HTV) ved universitetene. Det ble derfor vedtatt at HTV 

honoreres med kr. 25.000,- hver, - totalt kr. 100.000,-. 

 

Årsmøte overlot til styret og eventuelt innkreve en tilleggsavgift som ikke må 

overstige kr. 100,-. En eventuell tilleggsavgift innkreves etter Legeforeningens 

landsstyremøte.   

 

Årsmøtet fattet slikt: 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for år 2018 ble godkjent med de 

ovennevnte endringer. 

  

6. Valg av nytt styre 

 

Valgkomiteen ved Espen Saxhaug Kristoffersen fremla forslag på nytt styre for 

perioden 2017-2019.   

 

Medlemmer: 

Post doc. Liv Ariane Augestad, Leder 

Professor/overlege Espen Haavardsholm 

Professor/overlege Tiina Rekand 

Post doc/LIS Erik Sveberg Dietrichs 



Seniorforsker Marius Widerøe 

 

Varamedlemmer: 

Førsteamanuensis/overlege Kari Risnes 

Stipendiat/LIS Ole Martin Steihaug 

Stipendiat Bendik Brinchmann 

 

Årsmøtet fattet slikt 

Vedtak: Årsmøtet tilsluttet seg valgkomiteens forslag. 

 

7.  Endring av LVS' vedtekter – Æresmedlemskap 

 

Styret ønsker å ha mulighet til å hedre noen med æresmedlemskap i LVS.  

Styret foreslår å endre vedtektenes § 3. 

 

Årsmøtet fattet slikt 

Vedtak: Styret foreslår at vedtektenes §3 endres og tillegges følgende avsnitt:  

   "Til æresmedlem kan årsmøtet, etter innstilling fra styret, velge  

              ethvert medlem som har ytt en særskilt innsats for foreningen og som  

              derfor ønskes hedret." 

 

8.  Økonomisk kompensasjon for HTV ved universitetene. 

 

Styret vedtok i 2016 at alle fire hovedtillitsvalgte skulle honoreres med  

kr. 22.500. Begrunnelsen for dette var det ekstraordinære arbeidet og 

merbelastning ved de lokale forhandlingene 2016 pga. ny hovedtariffavtale for  

Akademikerne i hovedtariffoppgjøret. Da HTV ved NTNU sitter i LVS' styre,  

ba revisor om at årsmøte behandler saken.  

 

Årsmøtet fattet slikt 

Vedtak: Den økonomiske kompensasjonen for HTV ble vedtatt med akklamasjon. 

 

9. Færre leger i vitenskapelige stillinger i undervisningen av 

 medisinstudenter. Hva kan LVS gjøre? 

 

Det ble fremmet bekymring for at det er stadig færre fulltidsprofessorer  

som underviser i prekliniske-, kliniske-, og basalfag. 

 

HTV bør være nøye med ordlyden i kunngjøringstekstene. Det er mulig å 

kunngjøre slik at det bare skal være medisinere i disse 100 % stillingene. 

 



 

Årsmøtet fattet slikt 

Vedtak:    Årsmøtet vedtok å henvende seg til sentralstyret i saken. Det sendes  

                en henvendelse til generalsekretær Geir Riise. 

 

 

10. Fastsettelse av tid og sted for det 28. ordinære årsmøte 2018 

 

Årsmøtet fattet slikt: 

Vedtak: Årsmøtet vedtok å avholde det 28. årsmøtet i Trondheim 

torsdag 19. april 2018. 
 


