
 

 

Protokoll fra LVS årsmøte torsdag 7. april 2016 kl 17.00 på UiT, MH-bygget, Tromsø 

Dagorden: 

LVS´ styret har fattet følgende dagsorden for LVS´ årsmøte tirsdag 7. april 2016 på UiT, MH-bygget, 

Tromsø: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av ordstyrer 

3. Årsberetning 2015 

4. Regnskap 2015 

5. Budsjett 2017 

6. Endring av orkidepris statutter  

7. Valg av ny valgkomite 

8. Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte 

Protokoll 

Til stede: 

Kirsti Ytrehus, Gro Østli Eilertsen, Finn E. Skjeldestad, Eva Gerdts, Dag Bratlid, Barbara Gasior-Chrzan, 

Yngve Figenschau, Christopher Elnan Kvistad, Jon Viljar Norvik, Lise Elin Stene og Hilde-Merete 

Storhaug. 

Fra styret:  

Helge Bjørnstad-Pettersen, Siv Kvernmo, Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad, Tiina Rekand og Kari 

Ravndal Risnes samt redaktøren i LVS-info Bendik Brinchmann 

 

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

 

Før årsmøtet ble Orkidéprisen 2016 utdelt til Eva Gerdts. 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 Helge Bjørnstad-Pettersen som ordstyrer. 

 Vedtak:  Årsmøtet valgte Helge Bjørnstad-Pettersen til ordstyrer 

 



Sak 3 Årsberetningen 2015 

Fremlagt: Styrets forslag til årsberetning 2015 

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

hovedpunktene. Det var ingen spørsmål til beretningen 

Vedtak: Årsberetningen 2015 ble godkjent med to endringer 

Sak 4   Regnskap 2015 

Fremlagt: Regnskap for LVS for 2015 og revisjonsberetningen 

Fra debatten: Bente A. Kvamme gikk igjennom regnskapet for 2015 og viste til 

revisjonsberetningen 

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet for 2015 og tok revisjonsberetning til 

etterretning 

Sak 5   Budsjett 2017 

Fremlagt: Budsjett 2017 med kommentarer 

Fra debatten: Bente A. Kvamme gjennomgikk budsjettpostene. Basistilskuddet blir noe økt 

for 2017 samt at man ligger på samme nivå for sekretariats-tjenestene. 

Medlemsinntektene blir dermed noe lavere, da det ikke vil bli innkrevd 

ekstra-kontingent. 

Vedtak: Budsjettet for 2017 godkjennes. 

Sak 6   Endring av Orkidepris statuttene.  

Fremlagt: Forslag til endring av statuttene. 

Fra debatten: Styreleder la frem forslaget til endring, som er følgende: 

Styret i LVS ønsker å endre statuttene for orkideprisen. Statuttene lyder: 

"1. Orkide- prisen tildeles personer som påskjønnelse for fremragende innsats 

for å fremme interesser for leger i vitenskapelige stillinger i medisin i Norge. 

2. Prisen deles ut på LVS årsmøte etter innstilling fra et utvalg som består av 

leder, et styremedlem og et medlem av LVS rådet. Begge kjønn skal være 

representert. Innstillingen skal være ferdig før LVS rådsmøte og legges frem 

for rådet til godkjenning.   

3. LVS styret fastsetter prisbeløpet og sørger for kunngjøringen." 

Styret ønsker å endre siste setning i pkt. 2., slik at innstillingen legges frem 

for styret til godkjenning og ikke landsrådet. 

Begrunnelsen for dette er at Landsrådsmøte kan ha forskjellige møtedatoer 

som er uhensiktsmessige i forhold til å få innstillingen fremlagt.    



 

 

Vedtak: Årsmøtet vedtok å endre statuttene i henhold til det fremlagte forslag. 

Sak 7   Valg av ny valgkomite 

Fremlagt: Styrets innstilling 

 I LVS' lover § 6 Årsmøte står følgende: 

"I partallsår erstattes punkt 10 (Valg av styre, utvalg og revisor) av «Valg av 

valgkomite, innstilt av styret» 

"§ 10 Valgkomité  

Foreningens valgkomité forbereder valg som finner sted ved årsmøtet.  

Valgkomitéens innstilling sendes til medlemmene senest to uker før årsmøtet 

sammen med saklisten.  

Valgkomitéen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet. 

Valgkomitéen velger selv leder og har en funksjonstid på to år.  

Valgkomitéen skal arbeide for at begge kjønn blir representert i styret. " 

 Det foreslås som nye medlemmer i valgkomiteen: Kirsti Ytrehus, Espen 

Saxhaug Kristoffersen Anna Midelfart. 

Vedtak: Årsmøtet sluttet seg til styrets innstilling til ny valgkomite.  

Sak 8 Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte – 2017 

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                                                                                        

Det er altså Bergen 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. 

 

Innstilling til vedtak: 

Neste årsmøte for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger avholdes i 

Bergen i 2017 i uke 43.                                                            

Styret gis om 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. 

Oslo, 12.4.2015 

 

Bente A. Kvamme 

Sekretariatsleder 


