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Rogaland legeforening

DEN NORSKE LEGEFORENING

PROTOKOLL FRA ARSMØTE I ROGALAND LEGEFORENING,
10.6.16 KL 17.30-18.451 STAVANGER KONSERTHUS

Antall fremmøtte på årsmøtet: 48

1 Valg av møteleder
Ole Arild Osmundnes var møteleder.

2 Godkjenning av innkallingen
Innkallingen ble godkjent.

3 Arsmelding for Rogaland legeforening 2015
Leder Jan Robert Johannessen presenterte årsmeldingen. Arsmeldingen ble
godkjent.

4 Regnskap 2015
Regnskapet ble presentert av Jan Robert Johannessen. Regnskapet ble godkjent.

5 Plassering av lokalforeningens overskuddskapital
Jan Robert Johannessen redegjorde for avtalen som Legeforeningen har inngått med
-Alfred Berg, og at Rogaland legeforening kan plassere kapital der. Fordeling mellom
obligasjoner og aksjer må da være slik tilbudet sier og det er anbefalt at plassering av
kapital skjer porsjonsvis. Alternativt, kan lokale kjøpes, f.eks i nytt sykehus, men
dette er noe som også er mulig å gjøre senere, hvis en låser seg til Alfred Berg-
avtalen for f.eks 5 år.
* Det ble poengtert fra flere viktigheten med at Rlf ikke bør sette mer penger i Alfred
Berg-avtalen enn at det er nok penger til minst et års drift.
* Det ble også fremlagt ønske om å bruke noe av overskuddskapitalen til å redusere
kursavgiftene på kveldskursene.

Arsmøtet hadde avstemning ved håndsopprekning som følger:
Styret får fullmakt til å sette inntil 4 mill i Alfred Berg fondet.
1 stemme var i mot og resten for.

6 Budsjett 2017
Budsjettet ble presentert av Jan Robert Johannessen. Budsjettet ble godkjent.



-
7 Kurakomiteen årsmelding 2015
Peter Christersson redegjorde for kurskomiteens arbeid. Kurskomiteen mangler lege i
samfunnsmedisinsk stilling. Arsmeldingen ble godkjent.

8 HLR Arsmelding 2015
.Terje Vevatne redegjorde for Helsetjeneste for Leger i Rogaland sitt arbeid og
presenterte årsmeldingen. Arsmeldingen ble godkjent.

9 Rogaland legeforenings fond for primærmedisin årsmelding og regnskap
2015

Leder Hans Petter Torvik redegjorde. Arsmelding og regnskap ble godkjent.

Torleiv Robberstad mottok pris (bilde og kr. 3000,-) for sin avhandling om «Dei eldre
og portvakta. Helse- og omsorgstenester til aldersgruppa 80 år og eldre».

10 Stavanger TBe-fond årsmelding og regnskap 2015
Hans Petter Torvik redegjorde. Arsmelding og regnskap ble godkjent.

Det ble stilt spørsmål ved at kapitalen kan bli spist opp av inflasjon i tider med lave
renter, noe som ble besvart med vanskelig å gjøre noe med for fond da
Stiftelsestilsynet har så strenge regler som kompliserer evnt ønskede endringer.

11 Valg av revisor
.RSM Norge (tidligere RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS) ble gjenvalgt.

12 Valg av nytt medlem til kurskomltåen
Robert Wilhelm Joseph, lege på Stavanger legevakt, (startet i kurskorniteen april
2016) ble valgt.

Heidunn S. Nordtveit
referent


