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         Godkjent 16.11.2020.
   

 

 

Referat fra styremøte i Of - 22/2020 
 

Tidspunkt:    Onsdag 4. november 2020, kl. 20.00 – 22.00 

     

Sted:   Teams-møte 

 
Til stede:  Anne-Karin Rime (leder), Geir Arne Sunde (nestleder), Ståle 

Clementsen, Solveig Nergård, Christian Grimsgaard, Mathis Heibert, 
Marie Skontorp og Lindy Jarosch-von Schweder. 

 
Styret var vedtaksdyktig, jf. vedtektene § 9. 
 
 
Andre deltakere: Leder av kurskomiteen Jannicke Mellin-Olsen deltok under sak 209. 
  
Fra sekretariatet: Edith Stenberg (sekretariatsleder), Liv Marit Fagerli og Jan Eikeland 

(juridisk rådgivere). 
 

Vedtakssaker 
 

Sak 206/19-20  Referat fra styremøte 20. oktober 2020 

   Referatet ble godkjent. 
 
Sak 207/19-20  Mulige endringer i Ofs vedtekter 

Styret godkjente et saksframlegg for Landsrådet i november angående 
mulige endringer av Overlegeforeningens regelverk. 

 
Sak 208/19-20  Legespesialisten – tilhørighet i hvilken yrkesforening 

Styret bestemte at temaet settes opp som sak til landsrådsmøtet i 
november, jf. sak 189/19-20. Saken presenteres av Mathis Heibert. 

 
Sak 209/19-20  Vårkurset 2021 

Leder av kurskomiteen Jannicke Mellin-Olsen orienterte om komiteens 
planer for vårkurset 2021. Styret vedtok at vårkurset arrangeres fra 
onsdag 14. april – fredag 16. april 2021. 

 
Sak 210/19-20  Ofs leilighet på Aker brygge.  
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Styret har tidligere vedtatt rehabiliteringsarbeider i leiligheten, jfr. også 
avsatte midler på Of's godkjente budsjetter.  

  
   Det har under disse arbeidene nå blitt avdekket skader også på bad 2.  

Styret vedtok å be om landsrådets fullmakt til nødvendig rehabilitering 
av dette badet også. Saken settes opp på landsrådets møte 17.11.20.  

 

Høringssaker 
 
Sak 211/19-20  Høring NIFU-rapport om opptak til høyere utdanning. (MH) 
   Det forelå til behandling høring publisert på Min side 
 
   Styret vedtok å ikke avgi uttalelse i saken. 
 
 
Høringer / henvendelser som har hatt kort svarfrist og som er behandlet / ikke avgitt uttalelse 
om – i perioden etter forrige styremøte.  
 

a) Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk 
utstyr og diagnostiske intervensjoner 
Styret ønsket ikke å avgi egen uttalelse i saken. 

   

Saker til orientering/ diskusjon 
 

• Status korona-situasjonen. 

• Legenes hus nedstengt inntil videre. 

• Dom i Lagmannsretten om aldersgrense for leger i luftambulansen 

• Forhandlinger med Spekter 2020. 

• Bruken av sekretariatstjenester fra SPOL. 

 

 
 
Referenter:  Edith Stenberg og Jan Eikeland.  


