Referat styremøte i Hordaland legeforening
Tid og sted: videomøte tirsdag 31.03.2020 kl. 18.00
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Tord Moltumyr (LSA) , Anne Laue (årsmøtevalgt), Anne
Kristine Jordal (NAMF), Ester Kringeland (LVS), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), og Arisha
Nawaz (NMF)
Forfall: Aina Nærø Kristensen (OF), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF) og Yngvild Skåtun Hannestad (PSL),
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF og Øivind Wesnes

Sak 13/20) Gjennomgang av referat fra 18.02.2020. Godkjent
Sak 14/20) Følgene av Koronaviruset for legeforeningen. Det meste er avlyst. HLF skal
prøve å minimalisere utgifter. De fleste kommuner har lagt om arbeidet og PSL har blitt bedt
om å stenge ned sine praksiser for å minimere smitterisiko og for å være tilgjengelig for
sykehusene. Men det er intet sagt om å kompensere tapte inntekter. Kommunene har gitt
tilbud om stønad ved karantene. Men pr i dag er det ikke sagt noe konkret om kompensasjon
for tapte inntekter. Leder har sendt en forespørsel til kommunen om å få en garantiinntekt til
legene på ca 9700, hvor kommunen beholder egenandel og refusjon. Det må sannsynligvis bli
forhandlinger i de enkelte kommuner. På sykehusene har de fått varsel om at vaktplanene og
arbeidsoppgavene kan endres,
Sak 15/20) Legenes Hus. Vår utleievirksomhet der rammes, da leietagerne søker om
reduksjon av husleie, og henstand mht betaling av husleie. Dog har staten sagt at de kan
dekke husleie mm (70% av faste utgifter) HLF godtar en husleie av 85 %, da staten betaler 70
%, leietager betaler 15 % og HLF taper 15%. Vi fakturerer leietager vanlig leie, og leietager
sender krav til staten på 70% av dette. HLF vil da refundere 15 % Leietagerne må
dokumentere ovenfor staten at de har vesentlig nedgang i næringsinntekten slik at de kan få
denne støtten. Noe utsettelse av innbetaling av husleie kan gis, f.eks. 1 mnd.
Det har oppstått en lekkasje på taket, bl. a rundt pipen, og det er oppdaget fuktighet under
takkledningen. Det er også funnet lekkasjer rundt takvinduer. Dette er midlertidig reparert av
Fana Blikk.
Det er skrudd ned på strømforbruket på huset, og redusert avfallshåndtering
Sak 03/20) Aktuelle høringer. HLF har ingen uttalelser å gi
Sak 05/20) Årsmøte med seminar, 4. juni. Dette er foreløpig ikke avlyst, men det kan bli
aktuelt å utsette dette til høsten. Leder vil sjekke med Legeforeningen sentralt. Ifølge Lovene
er fristen 31. august.
Sak 07/20) Paraplyen. 30 års jubileum i år. Kanskje Fin Resch kan skrive noe. Det er ikke
endret noe der. Innlegg pr i dag blir med frist 05.06.20, gjerne tidligere. Redaktøren sender en
mail med gitt frist.
Sak 08/20) Siste nytt fra kurskomiteen. Alle kurs fram til sommeren er avlyst. Kurs i
september og november er fortsatt under planlegging
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Sak 30/19) Pensjonsmøte 25.03.2020. Har hatt mye arbeid med dette. Da kurset ble avlyst,
har det vært mye forhandlinger med Scandic Ørnen hotell om hvor mye vi må betale, og har
endt opp med kr 15.200. Dette anses som et rimelig utlegg.
Sak 12/20) Felles styremøte Hordaland og Sogn og Fjordane legeforening. Dette er avlyst
uten at det har kostet foreningen noe. Dog er det fortsatt tett kontakt med Sogn og Fjordane.
Dermed er det aktuelt med en høstreise
Eventuelt
1) Permitteringer? Leder har hatt samtale med adm kons. Så langt har det ikke blitt
aktuelt. Hun har så langt hatt mye arbeid for foreningen.
2) Møte med regnskapskontoret er avlyst/ utsatt. De har allerede sendt regnskapet til
revisor, uten at vi har kunnet ha detaljert oversikt på forhånd
3) Neste elektroniske styremøte blir 28. april kl 18.00
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