Referat fra årsmøtet 2016
Årsmøtet i Oslo legeforening ble holdt onsdag 24. august 2016 i Legenes hus, kl 18:00. Til
stede var 30 medlemmer. Leder Kristin Hovland åpnet møtet og ønsket velkommen. Årsmøtet
valgte Kristin Hovland som møteleder. Anita Ingebrigtsen og Unni Brøter ble valgt til
tellekomité. Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene per e-post i juni, samt i Journalen
2/2014 i juni måned i henhold til Oslo legeforenings vedtekter. Innkalling og dagsorden ble
godkjent.
Styrets årsmelding
Styrets årsmelding og beretning fra kurskomité og helsetjenester for leger var kunngjort i
innkallingen. Det fremkom ingen kommentarer til styrets årsmelding, beretning fra kurskomité
eller helsetjenester for leger. Årsmøtet tok den fremlagte årsmelding og beretning fra
kurskomité og helsetjenester for leger til etterretning.
Regnskap for 2015
Det ble gjort oppmerksom på en trykkfeil i regnskapet i Journalen, i sum anskaffede
midler: Riktig sum skal være 3 266 099.
Leder gjennomgikk regnskapet som viste et overskudd på kr 503 157 mot et budsjettert
underskudd på kr 21.000,-.
Revisors beretning ble tatt til etterretning. Regnskapet ble enstemmig vedtatt som Oslo
legeforenings regnskap for 2015.
Forslag til årsmøtet fra Svein Aarseth:
"Overskuddet for 2015 disponeres som følger: kr 150 000,- tilføres Fondet til fremme
av allmennmedisin i Oslo. Det resterende tilføres egenkapital uten selvpålagte
restriksjoner".
Forslaget ble vedtatt av årsmøtet.
Forslag til aktivitetsbudsjett for 2017
Herunder fastsettelse av honorar for leder, nestleder, redaktør av Journalen, leder av
kurskomite og satser for frikjøp/praksiskompensasjon.
Forslag til aktivitetsbudsjett for 2017 var ikke inntatt i innkallingen. Budsjettforslaget ble delt
ut på årsmøtet. Forslaget var satt opp med ønske om opprettholdt aktivitet for tillitsvalgte og
frikjøp av leder i 20 % stilling som faktureres fra arbeidsgiver. Det var foreslått et underskudd
på kr. 47 000,-.
Forslaget til aktivitetsbudsjett omfatter opprettholdt praksiskompensasjon for lederverv og
uendret styrehonorar kr 1 250,- per møte. Honorarene skal følge G (1 G er kr 92 576 per 1.5.2016).
Lederhonorar 2,2 G, nestlederhonorar 0,6 G, leder kurskomite 0,35 G, honorar redaktør
Journalen 0,35 G per nummer. Møtegodtgjørelse til medlemmer i kurskomite kr 760.
Årsmøtefastsatt kontingent ble vedtatt med kr 270 per medlem (ikke pensjonister).
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Aktivitetsbudsjett for 2017 ble vedtatt som fremlagt med et underskudd på kr 47 000, med en
inntektsside på kr 4 514 000 og en utgiftsside på kr 4 561 000.
Det ble markert at budsjettet, etter flere år med stort overskudd i regnskapet, bør settes opp i
balanse.
Dette ble tatt til etterretning.
Revisor var ikke til stede på årsmøtet.

Utdeling av utmerkelsen Oslo-legen 2016
Det kom inn forslag på 11 kandidater til Oslo-legen 2016 (noen av kandidatene fikk flere
forslag). Komiteen innstilte og styret i Oslo legeforening vedtok på styremøte 15. juni at Oslolegen 2016 er Svein Aarseth. Han fikk overrakt diplom, et litografi av Nina Due, samt et
reisestipend på kr 10 000.
Til slutt ønsket leder å hedre redaktøren av Journalen. Han har vært redaktør i 11 år. Journalen
er medlem av Fagpressen og har i løpet av årene blitt et meget innholdsrikt medlemsblad med
mye aktuelt stoff.
Per Helge Måseide mottok en karikaturtegning utført av Egil Nyhus.
Møtet ble hevet kl.18:45.

Oslo. 24. august 2014
UB

Referatet ble godkjent i styremøtet 15. september 2016
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