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 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 01.09.2020 kl. 19.00, Legenes Hus 

  

 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Aina Nærø Kristensen (OF), Tord Moltumyr (LSA), 

Anne Laue (årsmøtevalgt), Anne Kristine Jordal (NAMF), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF), Arleen Aune 

(årsmøtevalgt), Arisha Nawaz (NMF), Karin Stang Volden, (vara PSL) 

Forfall: Ester Kringeland (LVS), Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Katja Løvik, redaktør Paraplyen, Øivind 

Wesnes (AF) 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  
 

 

Sak 22/20) Gjennomgang av referat fra 16.06.2020  

Godkjent  

 

Sak 23/20) Gjennomgang og signering av revidert regnskap 2019 

Ekstra kontingent på kr 200 ønskes videreført for 2021.  

Foreningen merker bortfall av inntekter pga Covid-19 pandemien, spesielt kursinntekter. 

Styret ønsker en foreløpig oversikt over regnskapet for 2020 på arbeidsmøtet i januar 2021. 

Lån til Legenes Hus fra Hordaland legeforening er bokført i regnskapet for Legenes Hus.  

Ønsker revisor uttalelse om det trengs et formelt dokument som bekrefter dette lånet. 

 

Regnskapene er gjennomgått av styret og tas til etterretning. Dette legges frem for årsmøtet.  

 

Sak 24/20) Gjennomgang av årsberetning 2019 

Utkastet ble gjennomgått. Det endelige utkastet vil bli lagt frem for årsmøtet 

 

Sak 25/20) Oppnevnelse av nytt styremedlem i Ørdal og Jensens legat 

 

Vedtak: Styret i HLF stiller seg bak utvalgt kandidat og oppnevner Edda J. Olafsdottir som 

nytt styremedlem i legatet 

 

Sak 03/20) Aktuelle høringer  

Igjen høringer til behandling 

  

Sak 05/20) Årsmøte med seminar  

Ny dato satt til 12.november 2020. Dette kunngjøres på nytt på epost til medlemmene, senest 

8 uker før, samt i neste utgave av Paraplyen. Årsmøtet blir ute seminar og mat og det legges 

opp til et fysisk møte, maks 50 deltakere. Sjekk ledig lokale i Legenes Hus.  

Adm.konsulenten setter opp utkast til saksliste og sender leder for godkjenning før den 

kunngjøres. 

 

Sak 07/20) Paraplyen 

Tredje utgave er klar om ca 2 uker og redaktøren er fornøyd med skriftlig bidrag fra styret i 

HLF. 

 

 

 

 



Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 

5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445 

Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen 

Rosendalskurset er fulltegnet med 43 stk deltakere og starter etter planen 2.9.2020. Det er 

lagt vekt på gode smitteverntiltak. 

Høstkurs Nakke og skulder planlegges 5.-6.11.2020 og er lagt ut for påmelding. 

Kurskomiteen arbeider med et ungdomskurs for våren 2020.  

Grunnkurs A settes på vent i 2020 pga dårlig påmelding de siste årene. Anne Laue gir 

tilbakemelding til kurskomiteen på Voss 

 

Sak 12/20) Felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening 

God påmelding fra begge styrene, totalt påmeldt 20 stk + redaktør, adm. konsulent. 

Det legges opp til fellesmøte fredag, egne møter lørdag.  

Begge lokalforeningene betaler for seg, ev følge betales selv. Namf og PSL har ikke 

medlemmer i Sogn og Fjordane. 

 

Sak 14/20) Følgene av Koronaviruset  

Dette er man etter hvert godt orientert om, yrkesforeningene blir spesielt berørt mtp 

arbeidspress og beredskap, spesielt i LSA.  

 

Sak 15/20) Legenes Hus  

Adm konsulenten orienterte styret. Det bør utarbeides en langsiktig plan over vedlikehold. 

Styret ønsker å invitere Christian Busch fra Husstyret til styremøte 3.november 2020 her på 

Legenes Hus. Styret diskutere om det er muligheter for å oppgradere det digitale systemet på 

Legenes Hus slik at vi har mulighet til å holde møter med Sogn og Fjordane lf. 

 

Sak 30/19) Pensjonsmøte  

Må legges på is så lenge smittevernreglene er som de er. 

 

Eventuelt  

Styremøter 2020-2021: 

Balestrand 2.10-3.10.2020 

3. november 

8.desember 

Solstrand 15.-16.januar 2021 

 

Nmf har hatt årsmøte og valgt ny leder. Arisha Nawaz fortsetter som representant for Nmf i 

styret i HLF. 

 

 

 

 

 


