
Styremøte - med fellesstyremøte Of
torsdag 13. februar 2020, 9:30 til 17:00
KS Agenda

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik, Clara Bratholm, Håvard Ravnestad, Kristin Kornelia Utne, Karianne Haga, Oda Kristine Sandli, Kristin Fagereng, 
Ingeborg Henriksen

Fraværende: Bjørn Gardsjord Lio, Jørgen Sandberg Michelsen

Møteprotokoll

1. yngreleger.no
Styret diskuterte oppgraderingsbehov  for yngreleger.no på styremøtet 18. november hvor det ble vedtatt å utrede
oppgraderingsbehov/mulighetsrom. Det har vært avholdt et møte med Minus for diskusjon om behov, og det foreligger et
justert kostnadsoverslag. Det ble lagt opp til en kort drøfting av status for yngreleger.no basert på orientering fra
redaktøren 

Vedtak:

Styret vedtok oppgradering av yngreleger.no innenfor de rammer som fremkom av tilbudet fra Minus. Redaktør Karianne
Haga og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik gis fullmakter til å fullføre oppgraderingen. Leder og sekretariatet kommer
tilbake til budsjettjusteringer til styret på styremøtet i mars. 

2. Evaluering av spesialistutdanningen/tjeneste for leger i spesialisering
Ylf og Legeforeningen var invitert til samarbeidsmøte med Regionale utdanningssentre (RegUt-ene) 21. oktober 2019.
På bakgrunn av dette var det vedtatt kriterier for Ylfs og Legeforeningens samarbeid med RegUT om slik evaluering.
Det var invitert til nytt samarbeidsmøte 6. februar 2020, og det ble lagt opp til en diskusjon om status etter dette møtet.

Vedtak:

Styret mener Ylf kan gå videre i prosessen basert på diskusjonen. Saken settes opp til ny behandling når det foreligger
mer avklaring.

3. Fellesstyremøte med Overlegeforeningen
Det var lagt opp til en kort diskusjon om saker til fellesstyremøtet med Of. 

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

4. Vårkurs og årsmøte
Det ble lagt opp til en diskusjon om fremdrift i planleggingen av vårkurs og årsmøte 2020, herunder saksliste for
årsmøtet. Videre ble det lagt opp til diskusjon om hvem som skal foreslås som ordstyrer. Kurskomiteen redegjorde.

Vedtak:

Styret ber sekretariatet fremlegge endelig utkast til saksliste for årsmøtet til styremøtet i mars 2020, basert på styrets
diskusjoner. Leder gis fullmakt til å forespørre ordstyrer basert på styrets diskusjoner.

Kurskomiteen bes ferdigstille endelig program for vårkurset i samarbeid med Ofs kurskomite.

 Sakliste Årsmøte.pdf
 Årsmøte YLF 2020 og felles vårkurs - program.pdf

5. Leger uten turnus - oppdatering
Det ble lagt opp til en diskusjon om status vedrørende leger uten turnus.



Vedtak:

Styret tok saken til orientering

6. Oppnevning til varslingsutvalget
Sentralstyret vedtok 14.01.2020 Retningslinjer for tillitsvalgte i Legeforeningen – varsling om trakassering. Etter
retningslinjene skal det opprettes et varslingsutvalg, og Ylf har mottatt invitasjon til å fremme forslag til medlem av
uvalget.

Vedtak:

Styret foreslår Anniken Riise Elnes som medlem av Legeforeningens varslingsutvalg.

 Oppnevning av medlemmer til Legeforeningens varslingsutvalg.pdf
 Retningslinjer for tillitvalgte i Legeforeningen - varsling om trakassering. Vedtatt av Sentralstyret 14.01.2020..pdf

7. Høringer - status og diskusjon
Det ble lagt opp til en kort diskusjon om status i høringsarbeidet. Styret drøftet kort relevante høringer.

Vedtak:

Utkast til høringssvar ferdigstilles i samsvar med styrets diskusjoner, og sendes styret for kommentarer i samsvar med
rutinen for høringssvar.

8. Krav til hovedoppgjøret 2020
Styret drøftet og vedtok krav til hovedoppgjørene på styremøtet i januar. Det ble lagt opp til en kort diskusjon om status,
og endelig vedtakelse av kravene i Spekter-området.

Vedtak:

Styret vedtok endelige krav til hovedoppgjøret i Spekter-området

 Ylfs krav til hovedoppgjøret Spekter - utkast.pdf

9. Foreløpig budsjettdiskusjon 2021
Det ble lagt opp til en foreløpig budsjettdiskusjon for 2021 som forberedelse til budsjettfremlegg på styremøtet i mars
2020.

Vedtak:

Styret ber leder og sekretariatet forberede budsjettfremlegg til endelig vedtak på styremøtet i mars 2020, basert på
styrets diskusjoner. Styret tok for øvrig saken til orientering.




