
         
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 7. oktober 2008 på Legenes Hus, Bergen 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, 
Af, Espen Rostrup Ellingsen, redaktør, årsmøtevalgt, Trond Skaflestad Namf, Kathe Aase PSL, Einar Svendsen 
LVS, Kjell Vikenes OF, Tord Moltumyr LSA, Elisabeth Stura leder NMF Bergen 
Gjest: Solveig Hopsnes, kandidat til Husstyret 
Forfall: Johan Torgersen Ylf 
 
27/08) Referat fra styremøte 26.08.08. Godkjent 
 
29/05) Paraplyen/ hjemmesider: Skulle vært 5 numre, men det kommer ut 6 i år. Frist for 
innlegg til neste nummer er 10.10.08. Julenummeret har frist 22.11.08.  
Hjemmeside: Publiseringsverktøyet i DNLF er svært tungvindt å bruke, svært tidkrevende og 
vanskelig å få riktig. Styret bør vurdere en formell klage fra Styret i HLF, etter innspill fra 
Espen dersom forholdene ikke bedrer seg i løpet av de neste 3-4 måneder. Evt kan vi 
engasjere DNLF sentralt for å legge inn referater osv. 
 
28/08) Skjema for Aktivitetsoversikt for Hordaland legeforening fylles ut.  
 
43/07) Legenes hus. Orientering ved Christian og Gunnar. Alternative driftformer på 
restaurantdelen har vært vurdert. Besiktigelse av mulige interessenter medførte protester fra 
God Fordøyelse. Dette medførte et ekstraordinært møte i husstyret der Bjørn E Rosenberg ble 
valgt til ny leder og Christian Busch ble utnevnt til kasserer i husstyret. Steinar Fosse gikk ut 
av styret, men vil fortsette som kontaktperson i forhold til brann, sikkerhet og kommunale 
pålegg. Sigrun Solberg og Torbjørn Pihl fortsetter på vegne av Medicinsk selskap. Det ble 
nylig avholdt oppklaringsmøte med God Fordøyelse, der Steinar Fosse deltok, sammen med  
Gunnar og Christian fra HLF styret. Husstyret fortsetter med sonderinger i markedet. 
 
29/08) Styret utnevner nytt medlem i Husstyret: Solveig Hopsnes. Hun er relativt nyutdannet, 
og jobber nå som allmennlege i Bergen. 
 
30/08) Tariffsituasjonen: Forhandlinger foregår nå i kommunal sektor. HLF vil dekke 
tillitsvalgtes utgifter i en evt voldgiftsak. Of hadde forhandlinger i juli, de nye lønnsavtaler er 
gjeldende fra 010108, men blir først utbetalt i desember 
 
31/08) Allmennlege Anne Laue ved Frekhaug legekontor har søkt om tilskudd til tillitsvalgte 
for å jobbe fram en velfungerende legevakt. 
Vedtak: Hordaland legeforening dekker utgifter i forbindelse med tillitsvalgtarbeid innen 
Nordhordland interkommunale legevaktsordning.. Det må sendes spesifisert regning på 
utgifter, og evt reiseregning på Legeforeningens skjema. 
 
Eventuelt.  
Hovedstadsprosessen, Helse Sør-øst og skjevfordelingendebatteres. 
Kurskomiteen mister to av sine medlemmer, og det jobbes med å skaffe erstatninger. 
 
Referent: Øivind Wesnes 
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