
 
 

 
 

 
 
Referat fra årsmøte i Akershus legeforening 
 
Dato: Torsdag 20. august 2020 kl. 17.30 

Sted: Engebret Café, Oslo 
 
Antall medlemmer til stede på møtet: 28 

Antall til stede på foredraget: 34 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene på mail og lagt ut på nettsidene til ALF 
11. juni (2971 personer). De av medlemmene som ikke har e-post, fikk innkallingen 
tilsendt pr post.  
Ekstrasak "Evaluering av lokalforeningene" ble sendt ut 19. juni. 
Årsmøtet er også annonsert på vår hjemmeside. Påminnelse ble sendt ut 4. 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: Odd Wathne og Per Arve Lier. 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
 
Sak 3. Vedtak av sakliste  

 
 Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 4. Årsberetning for 2019 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøen informerte om 
kurskomiteen. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 



 
 
Sak 5. Regnskap for 2019 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2019 med et overskudd 
på kr. 7 858,- mot budsjettert kr. 32 150,-.  
 
Det har i 2019 vært et kurs mindre enn tidligere, og det har vært økning i utbetaling til 
regnskapsbyrå og revisor, tillitsvalgtarbeid, reise- og forelesningshonorarer.  
 
Regnskapet er ført av Azets, avdeling Son og framlegges i henhold til regnskapsstandard 
for ideelle organisasjoner. Revidert og godkjent av Krogh Revisjon i Moss.  
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
 

Sak 6. Budsjett for 2021 
Det ble lagt fram et budsjett med et overskudd på kr. 1 000,-.  
 
Grunnlag:  
- Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er lagt til grunn. Denne 

kontingenten vurderer vi fra år til år. Kontingenten for 2021 foreslås uendret – kr. 120,- 
 
- Inntekter fra Grunnkurs A er basert på 80 deltakere. Foreløpig er det ikke planlagt 

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

- Praksiskompensasjon foreslås uendret kr. 9000,-.  
Dnlfs sats for 2021 er ikke fastsatt ennå. For 2020 er den 8080-. Det forventes en liten 
økning. 
 

- Dnlfs budsjett for 2021 blir først vedtatt på landsstyremøte 30.11-1.12, derfor vet vi 
ennå ikke hvor mye som er tenkt avsatt til de enkelte underforeninger. Neste års 
oppførte kontingentinntekter er basert på fjorårets regnskapstall. Da var inntekt fra 
medlemskontingent kr. 959 212,- inkl. grunntilskudd på kr. 155 000,-. Beløpet er basert 
på antall medlemmer og dette kan variere. 

   
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 – uendret kr. 9000,- for hele dager og  

kr. 4 500 for halve dager. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 7. Evaluering av ordningen med lokalforeningene 

Leder orienterte. 



 
 Bakgrunnen for dette er:  
Stortinget behandlet 8. juni 2017 regionreformen og fra 1.1.2020 eksisterer det 11 fylker 
inkludert Oslo.  
I desember 2018 besluttet sentralstyret i Legeforeningen å nedsette en arbeidsgruppe som 
skulle utrede en eventuell justering av Legeforeningens lokale akse som oppfølgning av 
regionreformen. 
Saken har vært ute på høring i underforeningene og vil bli tatt opp på Legeforeningens 
landsstyremøte 30.11-1.12 i år. 
 
Legeforeningen har bedt lokalforeningene om å se på mulige konsekvenser av  
fylkessammenslåinger.  
 
Styret i ALF har i høringssvar til Legeforeningen skrevet at det ikke er ønskelig med 
sammenslåing og mener at det må være opp til hver enkelt lokalforening om de ønsker å 
slå seg sammen eller ei. 
 
En sammenslåing kan kanskje i noen tilfeller være hensiktsmessig hvis de geografiske 
avstandene ikke er for store. I andre tilfeller vil det være uhensiktsmessig, og kan føre til 
økt distanse til Legeforeningen har bedt lokalforeningene om å se på mulige konsekvenser 
av lokalforeningen og en lavere følelse av tilhørighet. 

 
Vedtak: Ingen som ønsket en sammenslåing. 
 

 
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: 
Hjernemysterier - Å lede seg selv og andre 
Ved professor MD, PhD Kari J. Kværner, CEO  C3 - Centre for Connected Care, Oslo 
universitetssykehus 

 
 
Oslo, 20. august 2020 
 
Referent: 
Anita Ingebrigtsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
_______________________     
Arne Røde  
Leder  


