
 
 

 
 

 
 
Referat fra årsmøte i Akershus legeforening 
 
Dato: Torsdag 26. august 2021 kl. 17.30 

Sted: Ekebergrestauranten, Oslo 
 
Antall medlemmer til stede på møtet: 58 

Antall til stede på foredraget: 74 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene på mail og lagt ut på nettsidene til ALF 
4. juni (3077 personer). De av medlemmene som ikke hadde e-post, fikk innkallingen 
tilsendt pr post.  
Årsmøtet ble også annonsert på ALFs nettside. Påminnelse ble sendt ut 3. 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: Anne Kjerstin W. Søyland og Per Arve Lier. 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 
 
Sak 3. Vedtak av sakliste  

 
 Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
 
Sak 4. Årsberetning for 2020 

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

 
 



 
Sak 5. Regnskap for 2020 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2020.  
Regnskapet viser et underskudd på kr. 106 884,- mot budsjettert kr. 32 150,-.  
 
Kr. 25 000,- mindre i kontingentinntekter enn budsjettert. Medlemstallet varierer og 
kontingentinntekter kan derfor avvike fra budsjettet.  
Det ble i 2020 kun arrangert et kurs, dvs. mindre kursinntekter. I tillegg var kostnadene 
for regnskapsarbeid overraskende kr. 100 000 mer enn i 2019. Det har også vært en 
økning i utbetaling til tillitsvalgtarbeid og leie av kontorlokale i Legenes hus. Det er et 
pågående tema i styret om ALF skal bytte til annet regnskapsbyrå, dette har også 
nåværende regnskapsbyrå fått beskjed om. Avgjøres av det nye styret.| 
Utgift til avbestilt styreseminar på kr. 54.000. Først flyttet til 2021, men på ny avbestilt. 
Kr. 27 000 blir tilbakebetalt fra reisebyrået. Kostnadene nlir ført på regnskapet for 2021. 
 
Regnskapet er ført av Azets Insight AS, avd. Moss og ble framlagt 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 underskudd på kr. 23 920,-.  
Dette underskuddet vil bli dekket opp av egenkapital. 
 
Grunnlag: Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er lagt til grunn. Denne 
kontingenten vurderes fra år til år. Kontingenten for 2022 ble foreslått uendret kr. 120,-. 
 
Uforutsigbare utgifter ifm tillitsvalgtarbeid, økning i kostnader til Dnlf ifm husleie og 
bistand fra sekretariatet. Det er også noe økning i lønnsutgifter til ALFs sekretariat.  
 
Inntekter fra årsmøtefastsatt kontingent er beregnet ut fra 2659 medlemmer per 20 mai. 
419 pensjonister, de betaler ikke kontingent. Totalt antall medlemmer 3078. 
 
Inntekter Grunnkurs A er basert på 90 deltakere. Det er også ønskelig å arrangere et 
emnekurs på høsten. 
Det er vanskelig å forutsi hvor mange deltakere det blir på hvert enkelt kurs.  
 
Foreslås uendret: Praksiskomp. kr. 9000,-. Møtehonorar kr. 1500,-. 
(Dnlfs sats for praksiskomp. hel dag for 2022 ble på landsstyremøtet fastsatt til kr. 8500-.  
Møtehonorar kr. 895,-.)  
 
Dnlfs budsjett for 2022 ble vedtatt på landsstyremøtet 1.-3. juni. Neste års 
kontingentmidler fra Dnlf (kr. 1 054 000) er basert på antatt medlemstall, 3 232, per 
februar neste år. Grunntilskudd på kr. 155 000 inkl.  
 
Antall medlemmer kan variere og kontingentinntekter kan avvike fra oppsatt budsjett. 

  



Forslag: 
- Årsmøtefastsatt kontingent - foreslås uendret kr. 120,- (pensjonister kr. 0,-) 
- Lederhonorar - Foreslås endret fra kr. 100 000,- til 120 000,-.  
- 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. 9 000,- for hele dager og  
   kr. 4 500 for halve dager. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 

 
Sak 7. Tildeling av signatur og prokura  

(leder, nestleder og sekretariatets rådgiver hver for seg)  
Leder orienterte. 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
 

Sak 8. Valg for perioden 1.9.2021-31.8.2023 
Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter:  
Styreleder, 2 styremedlemmer med vara, kurskomitémedlemmer, revisor og valgkomité.  
Kurskomiteens medlemmer velges for 4 år ad gangen. 
Arne J. Hjemmen ledet valget og la fram valgkomiteens innstilling. 
 
STYRET: 
Leder:              Kristin Grefberg   - Ny 
1. Fritt valgt:   Gjertrud Lødøen   - Gjenvalg  
2. Fritt valgt :  Hans-Christian Myklestul  - Ny  
1. Fritt valgt vara:    Jannicke Mellin-Olsen  - Ny  
2. Fritt valgt vara:      Mehmet Harbiyeli   - Ny      
 
KURSKOMITEEN 2021-2025 (Velges for 4 år av gangen): 
Gjertrud Lødøen  (leder)          - Gjenvalg 
Vibeke Løvdal (medlem)         - Gjenvalg                                                                   
Bjørg Dysthe (medlem)    - Ikke på valg i år 
 
REVISOR: 
Nils-Kristian Krogh,  Krogh Revisjon AS, Ekholtveien 114, 1526 Moss 
Krogh Revisjon - Statsautorisert revisor og daglig leder – Gjenvalg 
 
 
VALGKOMITEEN: 
Arne Røde   - Leder, ny 
Sverre Dølvik   - Ny  
Kerstin Anine Johnsen - Ny 

 
 



Leder ba om årsmøtets tilslutning til å velge nestleder og landsstyredelegat nummer to, 
samt to vara på første styremøte. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent.  
 
Kurskomiteen vil jobbe for å få tak i to nye medlemmer til gruppen. 
 
 

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: 
Korona pandemi - ledelse og erfaringer 
Ved assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet 

 
 
 
Oslo, 26. august 2021 
 
Referent: 
Anita Ingebrigtsen 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________     
Kristin Grefberg  
Leder  


