
Referat 20. august 2015  

Dato: Torsdag 20. august 2015 kl. 17.30 

Sted: Oslo Militære Samfund 

Til stede på årsmøtet: 24 

Til stede på forelesning: 40 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene og lagt ut på nettsidene til ALF 

20. juni (2600 personer). De av medlemmene som ikke har e-post (116 personer), fikk tilsendt 

pr post. Årsmøtet er også annonsert i Nyhetsbrev nr. 2-2015 som ble sendt medlemmene per 

e-post 22. juni, og det ble sendt ut påminnelse pr mail i begynnelsen av august. Innkallingen 

ble 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: Gjertrud Lødøen og Geirr H. Setekleiv. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 3. Vedtak av sakliste 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 4. Årsberetning for 2014 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøen redegjorde for 

kursvirksomheten. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 5. Regnskap for 20142 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2014. Aktivitetsregnskapet 

viste et overskudd på kr. 282 395,-, mot budsjettert kr. 0,-. 

Regnskapet er ført av Byrået i Son AS og framlegges i henhold til regnskapsstandard for 

ideelle organisasjoner. Revidert og godkjent av PricewaterhouseCoopers AS. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 6. Budsjett for 2016 

Det ble lagt fram et budsjett for 2016 med overskudd på kr. 19 600,-. 

Grunnlag for budsjettet: 

Man visste ikke hvor mye lokalforeningene ble tildelt av kontingentmidler fra Legeforeningen 



ved budsjettoppsett. 

Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er lagt til grunn. 

Inntekter fra Grunnkurs A er basert på 80 deltakere, og klinisk emnekurs på 50 deltakere. 

Vanskelig å forutsi hvor mange deltakere fra år til år og om det vil bli satt opp flere kurs med 

overskudd. 

Noe økning i sekretariatsutgifter og reise- og forelesningshonorarer. 

Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – økes fra kr. 200,- til kr. 230,- (ikke pensjonister) 

- 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 – uendret kr. 7 400,- 

På Dnlfs landsstyremøte i juni ble det vedtatt kontingentmidler til ALF i 2016 på 

kr. 777 437,- basert på 2657 medlemmer + grunntilskudd på kr. 140 000. 

Totalt kr. 917 437. Det er kr. 17 437 mer enn budsjettert. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 8. Signatur og prokurarett 

Signatur ble foreslått tildelt rollene styrets leder og nestleder og at signatur tildeles styrets 

leder og nestleder hver for seg. 

Prokura ble foreslått gitt til konsulent Anita Ingebrigtsen i ALFs sekretariat. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 9. Valg for perioden 1.9.2015-31.8.2017 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Arne Røde. 

Leder: 

Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Stabekk 

Fritt valgte representanter: 

Overlege Aage K. Huseby, Ahus 

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås 

Vara fritt valgte: 

Overlege Mads Anders Oksum, Ahus 

Styrets representanter m/vara fra yrkesforeningene: Allmennlegeforeningen, Praktiserende 

spesialister landsforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Leger i samfunnsmedisinsk 

arbeid, Overlegeforeningen og Yngre legers forening har sine egne valg som blir innrapportert 

til Legeforeningen sentralt. 



Kurskomitémedlemmer: 

På valg – perioden 1.9.2015- 31.8.2017: 

Allmennpraktiker Arne Hjemmen, Lommedalen 

Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe, Bærum kommune 

Ikke på valg – er valgt fram til 31.8.2017: 

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås (leder) 

Overlege Helge Vogt, Ahus 

Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune 

Valgkomité: 

Allmennpraktiker Arne Hjemmen, Lommedalen 

ØNH-spesialist Kjell A. Dalby, Drøbak 

Allmennpraktiker Eivind Myhre, Son 

Revisor: 

PricewaterhouseCoopers AS v/ Nils-Kristian Krogh. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. Styret ble valgt uten vara fritt valgt nr. 2. 

Styret fikk årsmøtets tilslutning til å velge nestleder på første styremøte. 

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

bort siste året. 

Etter årsmøtet var det forelesning ved seniorpartner Jarle Gimmestad fra GIMMESTAD 

Managing safety. 

«Human error - the downside of having a brain» - Om bygging og vedlikehold av 

sikkerhetskultur 

Gimmestad er tidligere kaptein på SAS Scandinavian Airlines og leder av Braathens og SAS 

Norge Human Factors avdeling.Background from law enforcement and more than 20 years as 

a key note speaker, presenter and Human Factors trainer. Bakgrunn fra politi og mer enn 20 år 

som key note speaker, programleder og Human Factors trener.Jarle has extensive experience 

as an instructor and facilitator for Aviation Crew Resource Management Training, Maritime 

Bridge Resource Management and simulator training. Han har lang erfaring som instruktør og 

tilrettelegger for Aviation Crew Resource Management Training, Maritime Bridge Resource 

Management og simulatortrening. 

Eivind Myhre ble overrekt gave under middagen som takk for sitt mangeårige engasjement i 

foreningen. 

Oslo, 20. august 2015 

 


