
 
 

 

Referat fra digitalt årsmøte 2020 
Årsmøte i Oslo legeforening ble holdt tirsdag 25. august 2020 digitalt i Zoom. 54 medlemmer 
deltok digitalt av 104 påmeldte. Leder Kristin Hovland åpnet møtet og ønsket velkommen.  
Hun takket alle for fantastisk innsats som gjøres både i sykehus og ute i kommunen med 
pandemien som vi står midt oppe i. Det har også vært ekstra mye arbeid for tillitsvalgte i denne 
perioden. 
 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene via mail og lagt ut på OLFs nettside 30. juni, 
noe forsinket iht OLFs vedtekter. Det ble derfor gitt frist til 7. juli for innmelding av saker til 
årsmøtet. Påminnelse om årsmøtet ble sendt 4. august.   
 
Vedtak:  
Innkallingen ble godkjent. 
 
 
Sak 2 Valg av møteleder og tellekomite 
 
Vedtak  
Kristin Hovland ble valgt som møteleder og det blir ikke valgt noen tellekomite da dette gjøres 
digitalt i Zoom. May Linn Hystad og Kristin Hekne Thoresen bekrefter avlesning ved behov. 
 
 
Sak 3 Godkjenning av sakliste 
 
Vedtak 
Sakliste ble godkjent. 
 
 
Sak 4 Årsmelding for 2019 
Leder gikk gjennom årsmeldingen.  
 
Vedtak 
Årsmeldingen ble godkjent. 
 
 
Sak 5 Regnskapsrapport for 2019 
Leder la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2019.  
Regnskapet viser et overskudd på kr. 684 685,- mot budsjettert kr. 130,-.  
 
Grunnen til det store overskuddet er bl.a. ekstra kursinntekter og lavere lønnsutgifter. Spesielt 
klinisk emnekurs i nevrologi høsten 2019 ble arrangert med flere deltakere enn vanlig er. 



Regnskapet er ført av Legeforeningen og framlegges i henhold til regnskapsstandard for ideelle 
organisasjoner. Revidert og godkjent av RSM Norge AS.  
 
Vedtak 
Regnskapsrapporten ble godkjent. 
 
 
Sak 6 Forslag til aktivitetsbudsjett for 2021 
Leder la fram et budsjett for 2021 med et overskudd på kr. 38 600,-.  
 
Grunnlag:  

• Vi velger å være nøkterne med kursinntekter da dette er helt avhengig av antall deltagere. 

• Det er noe økning i møte- og forelesningshonorarer og kostnader ifm leie av kurslokaler.  
Styret har valgt å avsette kr. 165 000,- til informasjon/kommunikasjon ut til medlemmene, 
bl.a. temahefter, nyhetsbrev og sosiale medier. 

• Økning av møtehonorar/praksiskompensasjon til tillitsvalgte ifm møter med kommunen, 
forhandlinger osv. Det gis også støtte til noen sosiale arrangement, da det er en betydelig 
innsats de tillitsvalgte legger ned i arbeidet for alle kollegaene i Oslo. 

• Økte kostnader i sekretariatsbistand og leie av lokaler i Legenes hus. 

• Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er lagt til grunn.  
Endres fra kr. 260,- til kr. 250,-. Pensjonister kr. 0,-.  

 
Legeforeningens budsjett for 2021 blir vedtatt på Legeforeningens landsstyremøte 30.11 - 1.12, 
derfor vet vi ennå ikke hvor mye som er tenkt avsatt til de enkelte underforeninger. Neste års 
oppførte inntekt av kontingentmidler er basert på fjorårets regnskapstall og antall medlemmer pr 
1. juni.  
 
Totale medlemsinntekter 2021 
Kontingentmidler fra hovedforeningen: Medlemstilskudd kr 1 927 053,- + 155 000,-. 
Årsmøtefastsatt kontingent per medlem, endres fra kr. 260,- til kr. 250,-. (Totalt kr. 1 409 500,-)  
 
Regjeringen har utsatt trygdeoppgjøret til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av 
lønnsoppgjøret. Dette gjelder dermed også fastsettelse av nytt grunnbeløp i folketrygden (G).  
G pr 1. mai 2019 er kr 99 858,-. Virksomhetstidspunktet vil imidlertid fortsatt være 1. mai.  
   

Stipend   
Innarbeidet forslag om stipend til lederutdanning for tillitsvalgte, kr. 50 000,-. 
 
Satser praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse: 
Oslo legeforening følger Legeforeningens satser for praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse. 
Praksiskompensasjon for 2021 avklares under Legeforeningens landsstyremøte senere i år. 
Kompensasjonen for 2020 er kr. 8 080,- inkl. møtegodtgjørelse for hele dager og kr. 4 040,- for 
halve.  
Møtegodtgjørelse kr 850,-. Det påregnes en liten økning for 2021. 
 
Vedtak 
Budsjettet ble godkjent. 
 



 
Sak 7 Forslag til endringer av statuttene til fondet til fremme av allmennmedisin i Oslo 
Kurskomiteen har foreslått følgende endringer i §1 og 4: 

§1 

Fondet til fremme av allmennmedisinen i Oslo (nedenfor kalt Fondet) er opprettet av 
Oslo legeforening 25.11.1996. Inntekter fra utleie av informasjons- og utstillingsplasser 
ved kurs for allmennpraktiserende leger arrangert i regi av kurskomiteen i Oslo 
legeforening utgjør fondsmidlene. Overskudd fra kurs kan overføres til Fondet dersom 
Oslo legeforenings årsmøte vedtar at Oslo legeforenings økonomi tilsier slik overføring.  
 

§4 

Mottaker av stipend plikter å avgi skriftlig rapport en skriftlig redegjørelse til fondsstyret om 
den virksomhet som midlene blir anvendt tilsom også kan publiseres i medlemsbladet 
"Journalen" eller på Oslo legeforenings nettside.  

Vedtak 
Endringene ble godkjent. 
 
 
Utdeling av utmerkelsen årets "Oslo-lege" 
Bjørg Marit Andersen er utnevnt til Oslo-legen 2020 av et enstemmig styre i Oslo legeforening. 

Hun er tildelt prisen for sin store innsats innen smittevern og helsepolitiske engasjement innen 
Oslo-området over mange år. Hennes arbeid innen smittevern er anerkjent både nasjonalt og 
internasjonalt, og hun har utgitt flere lærebøker og publikasjoner. Gjennom aksjonen «La Ullevål 
sykehus leve» har hun vist en genuin interesse og handlekraft for sykehuspolitikk i Oslo. Hun 
har også fremstått som en aktiv samfunnsdebattant og synliggjort legerollen på en positiv måte.  
 
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 ca. kl. 18.40. 
 
 
Etter årsmøtet var det foredrag ved assisterende helsedirektør Espen Rostrup 
Nakstad fra Helsedirektoratet: "Covid-19, hvor står vi og hvor går vi?" 
 
Referatet ble godkjent i styremøtet 23. september 2020 
 
 
Oslo, 23. september 2020 
 
 
 
Kristin H. Hovland  
Leder Oslo legeforening   
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