
 

 

 

 

 

 

Referat fra årsmøte i Akershus legeforening 
 

Dato: Torsdag 30. august 2018 kl. 17.00 

Sted: Nedre Foss Gård, Oslo 

 

Antall medlemmer til stede på møtet: 40 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene på mail 27. juni og lagt ut på nettsidene 

til ALF 19. juni (2828 personer – 92 uten mailadresse – en god del retur pga feil adresse). 

De av medlemmene som ikke har e-post, fikk innkallingen tilsendt pr post. Årsmøtet er 

også annonsert i Nyhetsbrev nr. 1-2018 som ble sendt medlemmene pr e-post 27. juni og 

det ble sendt ut påminnelse 8. august. Innkallingen skal være sendt medlemmene i god tid 

i henhold til ALFs vedtekter. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 2.  Valg av møteleder og tellekomité 

 

Forslag til møteleder: Arne Røde. 

 

Forslag til tellekomité: Kari Garberg og Axel Valen-Senstad 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 3. Vedtak av sakliste  

 

 Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 4. Årsberetning for 2017 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøen informerte om 

kurskomiteen. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 



Sak 5. Regnskap for 2017 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2017.  

Underskudd på kr. 6 853,-, mot budsjettert kr. 34 430,-.  

 

Grunnen til underskuddet er at inntekter på kr. 70 000,- som skulle vært ført på 2017 ved 

en feil ble ført på 2016, samt at inntekter for ledsagere ifm årsmøtemiddag ikke ble 

overført fra Legeforeningen før juni 2018. Det vil si at det skulle vært rundt kr. 80 000,- i 

overskudd i stedet. 

Det har også vært større kostnader ifm tillitsvalgtarbeid enn tidligere. 

 

Regnskapet er ført av Azets, avdeling Son (tidligere Byrået i Son AS) og framlegges i 

henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Revidert og godkjent av Krogh 

Revisjon i Moss.  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
 

 

Sak 6. Budsjett for 2019 

Det ble lagt fram et budsjett med et overskudd på kr. 12 330.  

 

Grunnlag: Det er oppført litt større beløp på inntekter for kurs enn tidligere. Fortsatt 

årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er også lagt til grunn. Vi senket den 

årsmøtefastsatte kontingenten for 2018 fra kr. 230,- til kr. 70,- Denne kontingenten 

vurderer vi fra år til år. Og ut fra økte kostnader og mindre kontingentmidler fra 

Legeforeningen ser vi oss nødt til å øke kontingenten i 2019 fra kr. 70,- til kr. 120,-. 

 

Inntekter Grunnkurs A er basert på 90 deltakere, og emnekurs på 50 deltakere.  

Det er vanskelig å forutsi hvor mange kurs og hvor mange deltakere det blir på hvert 

enkelt kurs.  

 

Noe økning i sekretariatsutgifter, utbetaling for tillitsvalgtarbeid,  reise- og 

forelesningshonorarer. Midlene fra Dnlf er basert på antall medlemmer, det kan derfor bli 

endring i oppførte kontingentinntekter. 

 

Praksiskomp. foreslår vi økes fra 7 800,- til kr. 7 900,-.  

(Til info. Dnlfs sats for 2019 er 7 840-. Af  har 10 080,- (2019). 

 

På Dnlfs landsstyremøte i mai ble det vedtatt kontingentmidler til ALF i 2019 på  

kr. 811 210,- basert på 2866 medlemmer + grunntilskudd på kr. 155 000.  

Totalt kr. 966 210,-. Beløpet er basert på antall medlemmer og dette kan variere. 

 

Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – endres fra kr. 70,- til kr. 120,- (pensjonister kr. 0,-) 

 - Lederhonorar – uendret kr. 100 000,- 

- Honorar til nestleder - uendret kr. 15 000,- 

 - Honorar styremøter – uendret kr. 1 500,- 

 - Honorar til leder kurskomité – uendret kr. 30 000,- 

 - Møtegodtgjørelse for kurskomité og andre møter – uendret kr. 1 000,- 

- Praksiskompensasjon – endres fra kr. 7 800,- til kr. 7 900,- 
 

Det ble også lagt fram forslag om fondssparing, f.eks. 2/3 av innestående kapital. 



 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Det ble avholdt en prøvevotering i forhold til muligheten for å plassere 2/3 av foreningens 

kapital i fond. Det var ingen stemmer mot forslaget. 
 

 

 

Som tidligere år var det ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som 

har gått bort siste året.  
 

 

Etter årsmøtet (kl. 18.15) var det temamøte: 

"Fremtidig organisering av helsetjenesten – samhandling og oppgavefordeling 

i primær- og helsetjenesten" 

Innledere: Leder av Ylf Christer Mjåset og leder av Af Tom Ole Øren 

 

Temaene som ble omtalt var: 

- Fastlegekristen 

- Samhandling 

- Utfordringer i sykehus 

 

 

 

 

Oslo, 30. august 

 

Referent: 

Gjertrud Lødøen 

 

 

 


