Referat fra styremøte/arbeidsmøte i Hordaland legeforening
Dato:17.januar – 18.januar 2020
Møtestart kl. 16.00
Sted: Solstrand Hotel & Spa, Os

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Tord Moltumyr (LSA) , Yngvild Skåtun
Hannestad (PSL), Anne Laue (årsmøtevalgt), Ester Kringeland (LVS), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Arisha
Nawaz (NMF)), Anne Kristine Jordal (NAMF), Aina Nærø Kristensen (OF) og Ragnhild Eide Skogseth (YLF,
vara)
Forfall: Yngvar Lunde Haaskjold (YLF)
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Sak 01/20) Gjennomgang av referat fra 10.12.2019
Godkjent
Sak 02/20) Gjennomgang økonomisk status
Regnskapet for 2019 vil bli tatt opp på neste styremøte i februar.
Gjennomgang av økonomiprosedyrer (2018).
Oppdatert nestleder og styreleders fullmakt ved innkjøp til drift, maks kr 50.000,-.
Sak 03/20) Aktuelle høringer
Høring om Grimstadutvalgets utredning Studieplassering medisin i Norge – Behov modeller
og muligheter. Høringsfrist 20.01.2020
Styremedlem Yngvar Lunde Haaskjold (YLF) og Ester Kringeland (LVS) har utarbeidet et
høringssvar på vegne av Hordaland legeforening.
Vedtak: Styret i HLF har gjennomgått høringsforslag og avgir følgende høringssvar.
Sak 04/20) Fastsette styremøtedatoer 1. halvår 2020
18.02, 17. 03, 24.04 – 25.04, 19.05, kl. 19.00
16. 06 kl. 1800
Sak 05/20) Årsmøte med seminar.
Forslått dato 4. juni, sjekk ledig lokale på Legenes Hus.
Forslag til foredragsholder sett i et folkehelseperspektiv; Steinar Madsen, forslag til foredrag
nr 2; Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi, snakke om legerollen, endring i
legerollen. Legges opp til 45 minutter per foredrag.
Alternativt forslag; Leo Ajkic - skråblikk på integrering.
Sak 06/20) Vedtekter Hordaland legeforening - gjennomgang
Gjeldende og godkjente vedtekter gjennomgås. Endringer lagt frem for årsmøtet i 2019 ble
godkjent av Dnlf 25.06.2019. Vedtektene står som de er hvis ikke noen kommenterer innen 1.
mars d.å.

Sak 07/20) Paraplyen
Frist for innlegg i Paraplyen dato 30.1, 5.6, 28.8, 30.10 – publiseres på hjemmesiden.
Nytt tema i 2020; «trives i jobben som lege» – redaktøren ber styret komme med forslag til
skribenter om temaet.
Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen
To stk fra kurskomiteen deltar på seminar for kurskomiteer på Soria Moria, 23.-24.01.
Aktiv kurskomite, neste møte er 28.01. på Legenes Hus. Ønsker avklaring på om
kurskomitemedlemmer er berettiget kompensasjon som kursleder ved arrangering av møter.
Reiseutgifter for oppmøte dekkes, samt middag et par ganger i året.
Sak 30/19) Pensjonsmøte, Handelsbanken
Aktuell dato i Bergen, 25.mars 2020. Nestleder Aina Nærø Kristiansen har hatt kontakt med
Lindis i Sør-Trøndelag lf for oversikt over det praktiske ved arrangementet, og
kontaktpersoner for foredragsholderne. Vellykket arrangement, ca 300 fremmøtte.
Ved påmelding i Bergen bør deltakerne oppgi om man arbeider offentlig eller privat for å
dele opp foredragene. Sjekker ut egnet lokaler.
Sak 09/20) Regionreform og konsekvenser for Dnlf og lokalforeninger
I Vestland legges det opp til felles styremøte mellom Hordaland og Sogn og Fjordane lf til
våren, aktuelt møtested er Balestrand. Adm. Konsulenten sjekker ledige lokaler ved Kviknes
Hotel, maks antall ca 20 stk, foreslått dato 24.-25.04.2020.
Nord og Sør -Trøndelag forblir to lokalforeninger selv om fylket er slått sammen. På
Sørlandet har kurskomiteer slått seg sammen.
Regionutvalg Vest planlegger møte i slutten av februar, beg. mars, ev nytt medlem fra Fonna
regionen.
Sak 10/20) EU GDPR – Praktisering av personvern
Nytt personverndirektiv, strengt mht opplysninger om medlemmer, oppbevaring av
deltakerlister osv. Styret og adm.konsulenten må ha rutiner som understøtter
personverndirektivet, mht opplysninger som videreformidles og oppbevares. Konferer med
Dnlf vedr. prosedyrer for lokalforeningene.
Sak 34/19) Oppsummering juletrefest 2020
88 + 93 påmeldte, nesten alle møtte. Ester K. og mannen vil være komité til 2021.
Oppsummert, og husk for neste år: nytt juletre og mer kake.
Honorar utbetales til koret og tryllekunstner.
Eventuelt
Årshjul – adm.konsulenten utarbeider en kalender for hjemmesiden, og et årshjul for internt
bruk. Bruk 2020 til å utarbeide en fullstendig oversikt i kalenderen.
Neste års arbeidsmøte legges til 15.-16.01.21.
Nytt fra yrkesforeningene:
Regionalt Alis kontor i Bergen, Hamar, sørlandsby, og by i Nord-Norge.
Veiledningsprogram.
PSL – skal ha et samarbeidsmøte med Helse Vest

