
 

 

Protokoll fra LVS årsmøte torsdag 19. april på Øya Helsehus, seminarrom Gråkallen i 

Trondheim. 

Dagorden: 

LVS´ styret har fattet følgende dagsorden for LVS´ årsmøte torsdag 19. april 2018 på Øya Helsehus, 

seminarrom Gråkallen i Trondheim. 

Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer.  

3. Årsmelding 2017  

4. Regnskap 2017.  

5. Budsjettinnstilling 2019. 

6. Endring i LVS' lover § 9: Valg av Landsrådsrepresentanter 

7. Økonomisk kompensasjon for HTV ved universitetene 

8. Regelendringer i assosiert medlemskap for leger i forskerstillinger 

9. Forslag på valgkomite 

10. Tid og sted for neste årsmøte 

 

Protokoll 

Til stede:, Anna Midelfart, Helge Bjørnstad-Pettersen, Tora Bonnevie, Lars Duvaland, Kristine Ljones, 

Jorunn Sandvik, Erik Solligård, Katrine Pettersen Wennevold, Oddfrid Aas (Namf), Kjetil Andreas 

Karlsen (Of),  

 

Fra styret:  

Liv Ariane Augestad, Marius Widerøe, Espen Haavardsholm, Erik Sveberg Dietrichs, Ole Martin 

Steihaug, samt Bendik Brinchmann 

 

Fra sekretariatet: Sekretær Kristin Wiik og sekretariatsleder Bente A. Kvamme 

 

Før årsmøtet ble Orkidéprisen 2018 utdelt til Sverre Erik Kjeldsen. Prisen består av et diplom, 

prispenger på kr 10.000 og et grafisk trykk av kunstneren Harald Kryvi. 

 



Sak 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Vedtak:  Innkalling og dagsorden godkjennes 

Sak 2   Valg av ordstyrer 

  Styret foreslo Marius Widerøe som ordstyrer. 

Vedtak:  Årsmøtet valgte Marius Widerøe til ordstyrer 

Sak 3 Årsberetningen 2017 

Fremlagt: Styrets forslag til årsberetning 2017 

Fra debatten: Styreleder gjennomgikk årsberetningen punkt for punkt, og kommenterte 

hovedpunktene. Det var ingen spørsmål til beretningen 

Vedtak: Årsberetningen 2017 ble godkjent med to endringer 

Sak 4  Regnskap 2017 

Fremlagt: Regnskap for LVS for 2017 og revisjonsberetningen 

Fra debatten: Bente A. Kvamme gikk igjennom regnskapet for 2017 og viste til 

revisjonsberetningen 

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2017 og tok revisjonsberetning til 

etterretning 

Sak 5   Budsjett 2019 

Fremlagt: Budsjett 2019 med kommentarer 

Fra debatten: Marius Widerøe gjennomgikk budsjettpostene. Basistilskuddet blir noe økt 

for 2019 samt at man ligger på samme nivå for sekretariatstjenestene.  

Vedtak: Budsjettet for 2019 godkjennes. 

Sak 6    Endring i LVS' lover § 9: Valg av Landsrådsrepresentanter 

Fremlagt: Det forelå et saksfremlegg. 

Fra debatten: Marius Widerøe gjennomgikk forslaget ti l lovendring og svarte på spørsmål 

fra årsmøtedeltakerne. 

Vedtak:     Ny lovtekst § 9: Valg av landsrådsrepresentanter.                                        

Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og 

varatillitsvalgte ved de fire universitetene som har medisinutdanning. I 

tillegg skal de samme universitetene hver velge to representanter til LVS' 

landsråd.  Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til 

sammen. Etter særskilt vurdering kan styret supplere landsrådet med 

ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett. 

    



Sak 7   Økonomisk kompensasjon for HTV ved universitetene 

Fremlagt: Det er et ønske fra styret om en økonomisk kompensasjon for HTV ved 

universitetene. 

Fra debatten: Styret ønsket alle fire hovedtillitsvalgte honoreres med kr 22.500,- for 2018, i 

likhet med i 2017 pga det ekstraordinære hovedtariffoppgjøret og den 

merbelastning hovedtillitsvalgte fikk denne høsten pga lokale forhandlinger. 

Vedtak:     Det utbetales et honorar på kr 22.500,- for 2018 i likhet med det honoraret 

som ble vedtatt utbetalt i 2017 til de fire hovedtillitsvalgte på universitetene 

Sak 8   Regelendringer i assosiert medlemskap for leger i forskerstillinger 

Fremlagt: Styret ønsker årsmøtets tilslutning til å jobbe for at alle PhD-stipendiater og 

eventuelt andre leger i Legeforeningens yrkesforeninger blir assosierte 

medlemmer i LVS. Det innebærer ikke flere midler eller flere stemmer ved 

Landsstyret, men synliggjør at vi jobber for arbeidsvilkårene til en stor 

gruppe. Dessuten har vi her muligheten til å gjøre LVS kjent blant 

stipendiatene og på et tidlig tidspunkt komme i kontakt med fremtidige 

fullverdige medlemmer.  

Vedtak:              Styret får tilslutning til å jobbe for at alle PhD-stipendiater og eventuelt andre 

leger i Legeforeningens yrkesforeninger kan bli assosierte medlemmer i LVS  

 Sak 9 Forslag på valgkomite  

Fremlagt:  Det foreslås nye medlemmer i valgkomiteen: Helge Bjørnstad-Pettersen, Siw 

Kvernmo og Espen Saxhaug-Kristoffersen. 

Vedtak:  Som nye medlemmer i valgkomiteen ble Helge Bjørnstad-Pettersen, Siw 

Kvernmo og Espen Saxhaug-Kristoffersen valgt. 

Sak 10  Tid og sted for neste årsmøte - 2019 

Fremlagt:  Det følger av LVS ´s lover § 6 at årsmøtet skal beslutte tid og sted for neste 

årsmøte. LVS har tradisjon for at årsmøtene legges til de medisinske 

universitetsbyene på omgang.  

Følgende årsmøter har vært avholdt: 

2011 – Oslo 

2012 – Tromsø 

2013 – Bergen 

2014 – Trondheim 

2015 – Oslo 

2016 – Tromsø                                                                                                            

2017 – Bergen                                                                                                                  

2018 – Trondheim                                                                          

Det er altså Oslo som står for tur, og styret innstiller i tråd med dette. 



Styret ber om fullmakt til å endre dato. Dette for at styret ønsker å se på 

muligheten for å samordne seg med Legeforeningen og andre 

yrkesforeninger i forbindelse med en mulig endring av funksjonsperioden på 

det kommende Landsstyremøte i Legeforeningen. 

 

    Vedtak: Neste årsmøte for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger avholdes i 

Oslo i perioden 4.-5. april 2019.                                                            

Styret gis fullmakt til å endre dato dersom det anses nødvendig. Dette for at 

styret ønsker å se på muligheten for å samordne seg med Legeforeningens 

Landsstyremøte og andre yrkesforeninger. 

 


