
Referat fra årsmøtet 2019 

 

Årsmøte i Oslo legeforening ble holdt tirsdag 20. august 2019 i Grønt auditorium på Ullevål 

sykehus kl 18:00. Til stede var 35 medlemmer. Leder Kristin Hovland åpnet møtet og ønsket 

velkommen, Kristin Hovland ble valgt som møteleder. Anita Ingebrigtsen og Arild Evang ble 

valgt til tellekomité. Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene i Journalen 2/2019 i 

juni, i henhold til Oslo legeforenings vedtekter. Utsendingen av Journalen kom et par dager 

for sent i forhold til fristen på 8 uker, men innkallingen ble likevel godkjent. Dagsorden ble 

også godkjent. 

 

Styrets årsmelding 

Styrets årsmelding og beretning fra kurskomite og helsetjenester for leger var kunngjort i 

innkallingen. Det fremkom ingen kommentarer til styrets årsmelding og beretning fra 

kurskomité og helsetjenester for leger. Årsmøtet tok den fremlagte årsmelding og 

beretning fra kurskomité og helsetjenester for leger til etterretning. 

 

Regnskap for 2018 

Leder gikk gjennom regnskapet som viste et underskudd på kr 184 410 mot et budsjett i 

balanse. Det ble lagt vekt på at aktiviteten hadde vært høy og det brukes penger på 

tillitsvalgtarbeid. 

Revisors beretning ble tatt til etterretning. Regnskapet ble enstemmig vedtatt som Oslo 

legeforenings regnskap for 2018. 

 

Forslag til aktivitetsbudsjett for 2020 

Herunder fastsettelse av honorar for leder, nestleder, redaktør av Journalen, leder av 

kurskomité og satser for  frikjøp/praksiskompensasjon. Honorarene følger G, som per 

1.5.2019 er kr 98 866 og reguleres hvert år. 

 

Forslag til aktivitetsbudsjett for 2019 var ikke inntatt i innkallingen, men ble lagt fram på 

årsmøtet. Forslaget var satt opp med ønske om opprettholdt aktivitet for tillitsvalgte og frikjøp 

av leder. Det var foreslått et overskudd på kr 2 860, altså et budsjett i balanse. 

Forslaget til aktivitetsbudsjett omfatter opprettholdt praksiskompensasjon for lederverv og 

uendret styrehonorar kr 1 250 per møte. Lederhonorar 2,2 G, nestlederhonorar 0,6 G, leder 



kurskomité 0,35 G, honorar redaktør av Journalen 0,35 G per nr. Møtegodtgjørelse til 

medlemmer i kurskomitéen kr 850,-. 

Årsmøtefastsatt kontingent ble vedtatt til kr 260 per medlem (ikke pensjonister). Denne er satt 

opp fra kr 240. 

Aktivitetsbudsjettet for 2020 ble vedtatt som fremlagt med et overskudd på kr 2 860, 

med en inntektskilde på kr 5 234 860 og en utgiftsside på kr 5 232 000. 

 

Revisor var ikke til stede på møtet. 

 

Valg 

Valg for perioden 1. september 2019 t.o.m. 31. august 2021. 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Svein Aarseth i valgkomiteen, som også ledet 

valget. 

 

Styret 

Valg av leder 

Valgkomitéen innstilte Kristin H. Hovland (Namf) som leder. 

Hun ble valgt ved akklamasjon. 

 

Valg av 2 fritt valgte representanter til styret med vara 

Foreslåtte kandidater: 

1. Recep Øzeke 

2. Kari Løhne 

3. Jacob Jorem 

4. Sohail Aslam 

5. Gunnar Frode Olsen 

6. Jasna Ribic 

 

Valgkomitéen presenterte sin innstilling: 

 

1. Sohail Aslam 

2. Jacob Jorem 

Valget ble holdt og disse ble valgt i denne rekkefølge ved aklamasjon. 

 

 

2 fritt valgte vararepresentanter, her ble følgende representanter innstilt: 

1. Gunnar Frode Olsen 

2. Kari Løhne 

 

Det var dissens i forhold til rekkefølgen av disse, så valget ble holdt skriftlig for å sette 

rekkefølgen på de valgte varamedlemmene. 

Resultatet av skriftlig valg ble:    



Gunnar Frode Olsen fikk 18 stemmer og Kari Løhne fikk 16. 1 avstod fra å stemme. 

  

Yrkesforeningene har sine egne valg og Oslo legeforening blir oppdatert på avholdte valg i 

yrkesforeningene.  

 

Valg av kurskomité 

Kurskomitéens medlemmer blir valgt for fire år av gangen. 

 

Medlemmer i kurskomiteen med funksjonstid fram til 31.08.2021 er Reidar Johansen (Af), 

Terje Johansen (Af) og Marit Skogstad (Namf). De var ikke på valg i år. 

 

Aslak Holtestaul (Af) og Henrik Steenfeldt-Foss (Af) har funksjonstid fram til 31.08.2019 og 

ble valgt til en ny periode på 4 år. Nytt komitémedlem er Christian Georg Tunold Lund. Han 

er overlege på nevrologisk avdeling OUS, Rikshospitalet. 

 

Valg av redaktør til Journalen 

Per Helge Måseide ble gjenvalgt som redaktør av Journalen. 

 

Tildeling av signatur og prokura. 

Prokura tildeles leder, nestleder, konsulent og sekretær hver for seg. 

Vedtatt av årsmøtet. 

 

Valg av statsautorisert revisor 

Revisjonsfirmaet RSM Norge AS ble gjenvalgt som Oslo legeforenings revisor. 

 

 

Valg av valgkomité 

Valgkomitéen har bestått av Kristian Vetlesen (Namf), Bente Thorsen (Af) og Svein Aarseth 

(Af). Det velges ny valgkomitè.  

Svein Aarseth og Kristian Vetlesen går ut av valgkomiteen, mens  Bente Thorsen ønsker å 

fortsette neste periode.  

Styret innstiller til valg av ny valgkomitè: Bente Thorsen, Marit Kamøy og Recep Øzeke og 

de ble valgt av årsmøtet. 

 

Utdeling av utmerkelsen Oslo-legen 2019 

Det kom inn 10 forslag til Oslo-legen 2019. Komiteen, bestående av Recep Øzeke og Kari 

Løhne la fram sin innstilling til styret i styremøtet i juni og styret vedtok å dele ut prisen til 

Sven Haaverstad for sin mangeårige innsats som støttekollega. 

 

Komitéen fremla styrets begrunnelse, overrakte blomster, et litografi av Nina Due samt en 

reisesjekk på kr 10 000. 

 

Prisvinneren takket for utmerkelsen. 

 

 

Møtet ble hevet kl 19:10. 

 

Etter årsmøtet var det omvisning i Medisinsk Museum etter litt mat og forfriskninger. 

 

 



Oslo, 24. oktober 2019 

 

Referatet ble godkjent i styremøtet 24. oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


