
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Møtedato: 17.04.2013 Møtetid: Kl. 17:00 – 19:00 
    
Møtested: Thon Hotel Bristol, Bergen Saksnummer: 025/13 - 030/13 
 

Møtende medlemmer   
Kirsti Ytrehus, leder   

Helge Bjørnstad-Pettersen   
Anne Spurkland   
Christian Vedeler   
Gro Østli Eilertsen, vara   

Bettina Husebø, vara   
 

Forfall  Møtende varamedlem 
Espen Saxhaug Kristoffersen   
Anna Midelfart, vara   
 

Inhabilitet Sak Møtende varamedlem 
   
 

Møteleder: Kirsti Ytrehus 

Fra sekretariatet: Christina Bråthen Holte 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Diverse: Anne Kjersti Befring, direktør for Legeforeningens avdeling for jus 
og arbeidsliv deltok i møtet, og orienterte om omorganiseringene i 
sekretariatet siden 2005. 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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025/13 LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres 
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027/13 LVS Søknad om støtte til Frampeik 2013 

028/13 Legeforeningens valg av tillitsvalgte for perioden 1.9.2013 til 31.8.2015 

029/13 LVS Møteplan for styret og landsrådet 

030/13 LVS Høringer aprilmøtet 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

025/13: LVS - Møteprotokoll fra sist møte refereres  
 
 

 

INNSTILLING TIL VEDTAK: 
 
Møteboken godkjennes som den foreligger. 
 
 
 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
 
 
LVS-025/13 VEDTAK: 
 
Møteboken godkjennes som den foreligger. 
 
 
 
 
 

026/13: LVS Økonomi 2013 - april  

 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk økonomisk status, herunder kostnader til sekretariatsbistand. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tok økonomisk status til etterretning. 
 
Styret tok henvendelsene til etterretning. Styrets leder viderefører dialogen med 
Legeforeningens sekretariat vedrørende leveranse av sekretariatsbistand. 
 

 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret gjennomgikk økonomisk status, herunder kostnader til sekretariatsbistand. 
 
 
LVS-026/13 VEDTAK: 



Styret tok økonomisk status til etterretning. 
 
Styret tok henvendelsene til etterretning. Styrets leder viderefører dialogen med 
Legeforeningens sekretariat vedrørende leveranse av sekretariatsbistand. 
 
 
 
 
 

027/13: LVS Søknad om støtte til Frampeik 2013  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet spørsmålet om å støtte Legestudentenes forskningskonferanse, FRAMPEIK, 
med kr 5000,-. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret vedtok å støtte Legestudentenes forskningskonferanse, FRAMPEIK, med kr 5000,-. 
 

 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret behandlet spørsmålet om å støtte Legestudentenes forskningskonferanse, FRAMPEIK, 
med kr 5000,-. Styret diskuterte saken på bakgrunn av at LVS har en vanskelig økonomi, på 
den andre siden så representerer deltagerne på legestudentenes forskningskonferanse 
framtidas legeforskere som det er viktig å støtte opp om. I 2012 var konferansen i Bergen og 
LVS ved Christan Vedeler var inkludert i programmet med en liten presentasjon av 
foreningen 
 
 
LVS-027/13 VEDTAK: 
Styret vedtok å støtte Legestudentenes forskningskonferanse, FRAMPEIK, med kr 5000,-, 
med den betingelsen at LVS får mulighet til en liten presentasjon (5-10 minutter) på 
konferansen, for eksempel i forbindelse med konferansens oppstart. 
 
 
 
 
 

028/13: Legeforeningens valg av tillitsvalgte for perioden 1.9.2013 til 
31.8.2015  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet henvendelse fra Legeforeningen vedrørende valg til tillitsverv i 
Legeforeningen for perioden 1.9.2013 – 30.8.2015. 
 

Innstilling til vedtak: 
Valg av representanter til landsstyret settes opp som egen sak. 



Sekretariatet kontakter Of, Ylf og Namf på sekretariatsnivå for å avklare hvem som 
organiserer valg på de respektive arbeidssteder. LVS tilbyr å organisere valg ved 
universitetene. 
 

 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret behandlet henvendelse fra Legeforeningen vedrørende valg til tillitsverv i 
Legeforeningen for perioden 1.9.2013 – 30.8.2015. 
 
 
LVS-028/13 VEDTAK: 
Valg av representanter til landsstyret settes opp som egen sak. 
Sekretariatet kontakter Of, Ylf og Namf på sekretariatsnivå for å avklare hvem som 
organiserer valg på de respektive arbeidssteder. LVS tilbyr å organisere valg ved 
universitetene. 
 
 
 
 
 

029/13: LVS Møteplan for styret og landsrådet  

 

Forslag til referat: 
Styret behandlet forslag til møteplan for høsten 2013. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret vedtok å arrangere overlapping mellom nytt og gammelt styre i forbindelse med 
planlagt tillitsvalgtkurs for staten i Amsterdam torsdag 19. – fredag 20. september, med 
møtestart ettermiddag fredag 20. september og avslutning lørdag 21. september.   
 
Styret vedtok følgende møtedatoer for høsten 2013... 
 
 
Styret vedtok følgende møtedatoer for 2014... 
 

 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret behandlet forslag til møteplan for høsten 2013. 
 
 
LVS-029/13 VEDTAK: 
Styret vedtok å arrangere overlapping mellom nytt og gammelt styre i forbindelse med 
planlagt tillitsvalgtkurs for staten i Amsterdam torsdag 19. – fredag 20. september, med 
møtestart ettermiddag fredag 20. september og avslutning lørdag 21. september.   
 
Styret vedtok følgende møtedatoer for resterende styreperiode 2013: 



- 18. juni, Oslo, 10 – 16:30, med etterfølgende kurs kl 17-19, og middag kl 19:15 
Brasserie France 

- 20. august, nettmøte, kl 16-19 
- 19. – 21. september, kurs og overlapping, Haag 
- Øvrige møter planlegges etter dialog med det nye styret som starter sin funksjonstid 

01.09.2013. 
 
 
 
 
 

030/13: LVS Høringer aprilmøtet  

 

Forslag til referat: 
Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling 
til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning. 
 

Innstilling til vedtak: 
Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning: 

• Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller Frist: 8. 
april 2013    

• Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer 
i sykehuspolitikken- frist 07. april  

• Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel – Frist 08. april  

• Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske 
foreninger – Frist 8. april   

• Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger – Frist: 08. april  

• Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen – innstilling – Frist 
08. april  
 
 

Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: 
... 
 

 
 
 

17.04.2013 FORENINGEN FOR LEGER I VITENSKAPELIGE STILLINGER 
Styret gjennomgikk oversikten over innkomne høringsbrev etter forrige møte, og tok stilling 
til hvilke som skulle besvares, og tok besvarte høringer til etterretning. 
 
 
LVS-030/13 VEDTAK: 
Styret tok følgende besvarte høringer til etterretning: 

• Intern høring - Rapport om tillitsvalgtopplæringen - Økonomimodeller Frist: 8. 
april 2013    

• Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer 
i sykehuspolitikken- frist 07. april  

• Landsstyresak - om fjerning av overgangsregel – Frist 08. april  



• Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske 
foreninger – Frist 8. april   

• Landsstyresak - Vilkår for godkjenning for spesialforeninger – Frist: 08. april  

• Landsstyresak - valg av varamedlemmer til valgkomiteen – innstilling – Frist 
08. april  

• Landsstyresak – fremtidig spesialitetsstruktur – Frist: 10. april 

• Landsstyresak – legers etterutdanning – Frist 10. april 
 
 

Styret vedtok videre å besvare følgende høringer: 

• Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester – Frist 23. april – 
Bettina 

• Høring – Invitasjon til å foreslå medlemmer til Bioteknologinemnda (BION) 
2013 – 2017 – Frist 28. april 2013 – Christian Vedeler 



 
 
 
 
 


