Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
Tirsdag 22. januar 2008 på Legenes Hus, Bergen
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Kathe Aase PSL, Øivind Wesnes Af, Kjell Vikenes OF, Johan Torgersen Ylf,
Tord Moltumyr LSA, Espen Rostrup Ellingsen Årsmøtevalgt, Elisabeth Stura leder NMF Bergen. Christian
Busch, kasserer, årsmøtevalgt. Eva Gerdts, vara LVS
Forfall: Einar Svendsen, LVS, Trond Skaflestad Namf

01/08) Referat fra styremøtet den 11. des 2007. Godkjent
43/07) Status Legenes Hus. Formann har hatt samtale med reatauratør Ellingsen.
Ordrebøkene ser gode ut for 2008. Diverse forhold vedrørende videre drift diskuteres.
29/05) Paraplyen. Leder og redaktør har hatt møte med Cox, som trykker og distribuerer
bladet. Det ble spesielt diskutert forhold vedrørende annonsetilgang og økonomi. Cox har
utnevnt ny annonsekonsulent. Man håper på et møte med henne snarlig. Innholdet i
tidsskriftet bør være 20 sider redaksjonelt stoff og 12 sider annonser. Man diskuterer en
mulig endring i utgivelsestakten; fra 6 til 5 nummer i året, med to nummer om høsten, og tre
om våren. Deadline for innlegg til neste nummer er 15. februar.
02/08). Økonomi i lokalavdelinger. Brev fra Leder i Oslo Legeforening diskuteres. Uttrykket
”kostnadskrevende drift” bør forstås som ”høyt aktivitetsnivå”
03/08) Høringssak. Autorisasjonsutvalgets rapport. Johan Torgersen, Ylf, tar ansvar for å gi
orientering til styret på neste styremøte. Han vil jobbe med stoffet i samarbeide med
Elisabeth Stura, NMF og Kjell Vikenes, Of
04/08) Søknad om bidrag til festmiddag for yngre leger, utgående fra leger i spesialisering.
70000 i totalutgift. Søker om 15000 i underskuddsgaranti.
Søknaden avslås pga at det er et rent sosialt arrangement i privat regi
31/07) Forslag til program i fellesmøtet med Oslo Legeforening:
1) Landsstyresaker.
2) Lokalavdelingenes økonomi
3) Forhold til arbeidsgiver, Spekter, universitetet (herunder de kombinerte stillinger,
forskningsdelen, stillingsbrøk mv), kommunen
4) Prosessen omkring valg av ny generalsekretær
5) Samspillet mellom primær- og sekundærlinjen
6) Statutter for bevilgninger til div formål. Sosiale arrangementer
Eventuelt.
a) Søknad om økonomisk støtte til ”Den 22. nordiske medisinsk-historiske kongress” i
Bergen 10 – 13. juni 2009. Det søkes om kr 30.000. Leder vil kontakte dr Torbjørn Pihl for å
innhente mer detaljer om arrangementet. Vedtak utsettes
b) NMF: Den 3. april skal NMF arrangere orienteringsmøte for studender som får midlertidig
lisens. Johan Torgersen, YLF, deltar på møtet på vegne av Hordaland legeforening.
c) Of: Kjell Vikenes orienterer om møte med Spekter. 150 fremmøtte. Det var en god dialog.

Espen R Ellingsen orienterte om kurs for tillitsvalgte i Helse Bergen den 10-11 jan 2008. 40
sykehustillitsvalgte deltok (Of, LVS, Ylf
LSA: Tord Moltumyr: 7 kommuner i Nordhordland er gått sammen og dannet en gruppe som
skal ha fokus på samarbeidsavtalene med Helse Bergen. Så vel legene som kommunenes
administrasjon føler at de har hatt en dårlig dialog med Helse Bergen. Det anbefales at
fastlegene må delta i prosessen via Allmennlegeutvalgene.
Af: Øivind Wesnes orienterte om møtet han hadde hatt i Oslo med lederne for
Allmennlegeforeningen (Af) og Norsk forening for allmennmedisin (Nfa). Af Hordaland er
anmodet om å arrangere Årsmøtene for Af og Nfa i Bergen i mai 2009. Arbeidet med
arrangementet er i gang.
Siste møtet før sommerferien flyttes fra 10 til 3. juni.

Referent: Øivind Wesnes owesnes(at)broadpark.no
Hordaland Legeforening
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, ……….……………………………………..

Tlf leder: 913 28 445

