
 

 

 

 

 
 
Referat fra årsmøte i Akershus legeforening 
 

Dato: Torsdag 22. august 2019 kl. 17.00 

Sted: Nedre Foss Gård, Oslo 

 

Antall medlemmer til stede på møtet: 41 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene på mail og lagt ut på nettsidene til ALF 

26. juni (2894 personer – 86 uten mailadresse). De av medlemmene som ikke har e-post, 

fikk innkallingen tilsendt pr post. Årsmøtet er også annonsert i Nyhetsbrev nr. 1-2019 som 

ble sendt medlemmene pr e-post 3. juli. Påminnelse ble sendt ut 5. august.  

Innkallingen skal være sendt medlemmene i  henhold til ALFs vedtekter. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 2.  Valg av møteleder og tellekomité 

 

Forslag til møteleder: Arne Røde. 

 

Forslag til tellekomité: Mads A. Oksum og Per Arve Lier. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 3. Vedtak av sakliste  

 

 Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 4. Årsberetning for 2018 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøen informerte om 

kurskomiteen. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 5. Regnskap for 2018 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2018 med et overskudd 

på kr. 148 076,- mot budsjettert kr. 49 812,-.  



 

Regnskapet har vært 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 2020 

Det legges fram et budsjett med et overskudd på kr. 32 150,-.  

 

Grunnlag: Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er lagt til grunn. Denne 

kontingenten vurderes fra år til år. Den årsmøtefastsatte kontingenten for 2018 ble senket 

fra kr. 230,- til kr. 70,-. Ut fra økte kostnader så ALF sett nødt til å øke kontingenten igjen 

for 2019 fra kr. 70,- til kr. 120,-. Kontingenten for 2020 ble foreslått uendret. 

 

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

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

 

Noe økning i sekretariats-utgifter, regnskapsføring og revisjon, tillitsvalgtarbeid og, reise- 

og forelesningshonorarer. Midlene fra Legeforeningen er basert på antall medlemmer, det 

kan derfor bli endringer i oppførte kontingentinntekter. 

 

Praksiskompensasjon ble foreslått økt fra 7 900,- til kr. 9000,- for hele dager og 4500,- for 

halve dager. (Dnlfs sats for 2020 er 8080,- for hele dager.) 

  

Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – uendret 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. 7 900,- til kr. 9000,- for hele dager og  

   kr. 4 500 for halve dager. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

 

 

Sak 7. Tildeling av signatur og prokura  

Leder, nestleder og sekretariatets konsulent hver for seg. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

 

Sak 8. Valg for perioden 1.9.2019-31.8.2021 

Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter: Styreleder, to styremedlemmer med 

vara, kurskomitémedlemmer, revisor og valgkomité. Kurskomiteens medlemmer velges 

for fire år. 



 

 

Arne J. Hjemmen la fram valgkomiteens innstilling. 
 

Leder: 

Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Stabekk - Gjenvalg 

 

Fritt valgte representanter: 

Overlege Aage K. Huseby, Ahus  

Ass. kommuneoverlege Gjertrud Lødøen, Bærum 

 

Vara fritt valgte: 

1. LIS-lege Andreas H. Habberstad - Ahus 

2. Praktiserende spesialist Kjetil U. Norveel, Bærum 

 

Styrets representanter med 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 1.9.2019 - 31.8.2023: 

Smittevernoverlege Bjørg T. Dysthe, Bærum kommune  

 

Medlemmer valgt fram til 31.8.2019: 

Kommuneoverlege Gjertrud Lødøen, Bærum  

Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune  

LIS-lege Andreas H. Habberstad, Ahus  

 

Revisor: 

Krogh Revisjon AS i Moss ved Nils-Kristian Krogh - Gjenvalg  

 

Valgkomité:  

Allmennpraktiker Eivind Myhre, Son  

Allmennpraktiker Kari Garberg, Nes 

Allmennpraktiker Arne Hjemmen 

  

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

Styret fikk årsmøtets tilslutning til å velge nestleder og landsstyredelegat nummer to, 

samt to vara på første styremøte. 

 

 

Som tidligere år var det ett minutts stillhet for å minnes 

de av våre medlemmer som har gått bort siste året. 
 



 

 

TEMAMØTE KL. 18.15: 

 
Fremtiden i "våre" hender 

Ved Kristin K. Utne – Nyvalgt leder i Yngre legers forening fra 1.9.2019 og  

Petter K. Risøe - M.D. M.P.H. Ph.D. Informasjonsteknologi og -tjenester 

 

 

Før årsmøtet ble avsluttet med middag var det underholdning ved sopran og frilans sanger  

Cecilie Schilling. 

 

 

 

Oslo, 22. august 2019 

 

Referent: 

Anita Ingebrigtsen 

 

 


