
     

Referat styremøte i Hordaland legeforening  

 

Dato: lørdag 3. oktober 2020 

Tid og sted: kl 09.30, Kviknes Hotel, Balestrand  

  
Tilstede: Gunnar Ramstad, Aina Nærø Kristensen (OF), Anne Laue (Årsmøtevalg/Kurskomiteen), 

Arleen Aune (Årsmøtevalgt) 

Tord Moltumyr (LSA), Øivind Wesnes (AF), Yngvild S. Hannestad (PSL) 

Ester Kringeland (LVS), Anne Kristine Jordal (Namf), Yngvar Lunde Haaskjold (Ylf) 

Egil Brudvik (Nmf, vara) 

Forfall: Arisha Nawaz (Nmf), Katja Løvik redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand 

 

Sak 26/20) Gjennomgang av referat fra 01.09.2020 - Godkjent 

 

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

 

Sak 24/20) Gjennomgang av årsberetning 2019 – gjennomgått og signert 

 

Sak 03/20) Aktuelle høringer - Ingen høringsuttalelser fra HLF 

  

Sak 05/20) Årsmøte med seminar  

Ny annonse sendes ut om åpent årsmøte 12. november med forhåndspåmelding og 

registrering av de fremmøtte. Påmeldingsfrist settes til 1. november. Kasserer legger frem 

fullstendig regnskap og budsjettet for årsmøtet. Lokal kontingent på kr 200 videreføres. Må 

vedtas av årsmøtet.  

 

Sak 07/20) Paraplyen 

Forfall av redaktør. Det foreslås et temanummer, stoff fra leger i Vestland fylke, egen 

reportasje om Regionutvalg Vest, forfattet av leder Jan Robert Johannessen.  

Artikkel om fellesmøte i Balestrand ønskes publisert i Tidsskriftet, samt Paraplyen. 

 

Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen 

Vellykket Rosendalskurset som bør gjentas årlig. Kurset bør bli godkjent for alle 

spesialiteter. Høstkurs 5-6. november er fulltegnet. Planlegges kurs i ungdomsmedisin i løpet 

av 2021. Pga Covid-19 situasjonen bør HLF være forberedt på å skulle arrangere webinar. 

 

Sak 12/20) Oppsummering felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening 

Meget positivt møte og godt mottatt av Sogn og Fjordane lokalforening. Videre planlegging 

for samarbeid om merkantile tjeneste, nettsider osv. Ser for oss et betydelig styrket samarbeid 

i fremtiden. PSL og Namf i Hordaland kan bistå medlemmene i Sogn og Fjordane. 

 

Sak 14/20) Følgene av Korornaviruset  

Situasjonen for foreningsdriften har bedret seg og foreningen har lettet litt på restriksjonene, 

og dermed flere møter som skjer fysisk. Noen lokalforeninger kjører også kurs digitalt.  

S+S klager noe over manglende aktivitet, men ellers normal innbetaling av husleier.   

 

 

 

 

 

 



Eventuelt  

Styret ønsker å invitere Christian Busch fra Husstyret i Legenes Hus til neste styremøte den 

3. november. Legenes Hus har stadig nye lekkasjer på taket som må utbedres. 

 

Arbeidsmøte på Solstrand er satt til 15. – 16. januar 2021. 

Styremøte 8. desember holdes kanskje på restaurant som vanlig. 

Avlyse juletrefest i januar 

 

 

 

 


