Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening
Tirsdag 3. juni 2008 på Legenes Hus, Bergen
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær,
Af, Trond Skaflestad Namf, Kathe Aase PSL, Espen Rostrup Ellingsen, redaktør, Årsmøtevalgt, Kjell Vikenes
OF, Tord Moltumyr LSA, , Johan Torgersen Ylf, Eva Gerdts, vara LVS
Forfall: Elisabeth Stura leder NMF Bergen, Einar Svendsen LVS

15/08) Referat fra styremøtet 1. april 2008, godkjent
16/08) Referat fra Landsstyremøtet 2008. Presidenten presiserte i sin åpningstale at DNLF vil
jobbe for at skjevfordelingen av helsekronene må utjevnes. Ylf uttrykker sin frustrasjon over
de midlertidige stillinger, at alt for mange kun ansettes i 6 måneders vikariater. Det jobbes
med all spesialist-utdannelse, og kan se endringer i tiden som kommer i alle spesialiteter.
Spesielt vil geriatri-kompetansen styrkes i alle spesialiteter
17/08) Regnskap for 2007. HLF går stadig med et lite overskudd. Steinar Fosse, Christian og
Gunnar har hatt møte med revisor. Driver ryddig med god skjemaføring. Kritikk om
manglende revisjon fra God Fordøyelse. Regnskap 2007 for Hordaland legeforening og
Legenes Hus offentliggjøres i Paraplyen. Regnskapet vedtas av styret og underskrives av alle
fremmøtte styremedlemmer
18/08) Budsjett for 2009 legges fram. Vi får ca 880.000 i kontingenter i 2009, pga at vi ikke
har søkt om ekstramidler. Styret vedtar budsjettet
19/08) Fellesmøte med Rogaland og Sogn og Fjordane på Hotel Aleksandra i Loen 18 – 21.
september 2008. Sogn og Fjordane legeforening holder årsmøte fredag 19. sept med bankett
om kvelden. Overnatting torsdag til lørdag. Regionsutvalgsmøte fredag formiddag forsterket
med resten av styrene. HLF og Regionsutvalget dekker utgiftene. Kan ta med ektefelle og på
egen kostnad bli til søndag. Styret er positiv til å reise.
20/08) Årsmøtet i HLF blir onsdag 27. aug 2008 kl 19.00, samt forutgående styremøte tirsdag
26. aug kl 19.00. Foreslår et større mer sosialt arrangement ved årsmøtet 2009
29/05) Paraplyen. Ønsker varierte innlegg, og bilder. Oppfordre kolleger til å skrive innlegg.
Nmf sin representant bør også skrive innlegg, som fullverdig styremedlem
21/08) Tariffsituasjonen i offentlig og privat sektor. Normaltariff-rammene forhandles nå.
Ligger an til 7,6 % med kompensering for økte pensjonskostnader. A1: Akademikerne og
Spekter A2: Legeforeningen og Spekter. B-delen: Lokale forhandlinger.
Forhandlet fram en totallønnspakke ved en mindre avdeling på Haukeland, der en gruppe
overleger tar driftsansvaret på en fast lønn. Forhandlingene pågår nå, og det kan bli brudd.
43/07) Legenes Hus. Styret diskuterer nå planer for modernisering og oppussing.
Referent: Øivind Wesnes
Hordaland Legeforening
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