Protokoll fra styremøte i LVS torsdag 13. november 2014 kl 17.00
Styremøtet ble arrangert som et nettmøte fra møterom Følling i Legenes Hus
Til stede i Legenes Hus:
Tor-Arne Hagve, Liv Ariane Augestad og Kjell Øiestad (sekretariatsleder)
Til stede via nettmøte:
Kirsti Ytrehus, Helge Bjørnstad Pettersen, Espen Saxhaug Kristoffersen og Siv Kvernmo
(sistnevnte var med på siste del av møtet)
Forfall:
Anna Midelfart og Christian Vedeler
Referat:
Kjell Øiestad
Sak 063/14

Møteprotokoll fra siste styremøte

Innstilling til vedtak: Referatet tas til etterretning
Vedtak:

Referatet ble tatt til etterretning

Sak 064/14

Statusrapport for tillitsvalgtkurs/medlemskurs 4. desember i Oslo,
landsrådsmøte i Bergen 21. – 23. januar 2015 og Årsmøte i Oslo 19.
og 20. mars 2015

Fra debatten:

Kurset 4. desember: Det var pr 13.11. ikke mer enn 5 påmeldte til
kurset hvorav 4 var fra styret. Det er sendt ut egen invitasjon til LVSmedlemmene i Oslo. Styrets medlemmer i Oslo må forsøke å få med
medlemmer. Liv skal få tilsendt oversikt over LVS-medlemmer der hun
arbeider, og Espen Haavardsholm på Diakonhjemmet skal få det
samme. Programmet for kurset er klart, men sekretariatsleder skal
følge opp hvem som skal holde foredraget om stillinger på
innstegsvilkår.
Landsrådsmøtet i Bergen på Radisson Bryggen:
Onsdag 21.1. om ettermiddagen kl 17.00 til ca kl 19.00 avholdes
styremøte
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Torsdag 22.1.: Oppstart på formiddagen slik at deltakerne rekker frem
samme morgen. På formiddagen arrangeres kurs og på ettermiddagen
Landsrådsmøtet. Fredag 23.1. avholdes tariffkonferansen.
Årsmøte i Oslo 19. – 20. mars 2015
Årsmøtet arrangeres etter samme mal som forrige årsmøte.
Styremedlemmene fra Oslo med støtte fra resten av styret og styrets
leder er ansvarlig for det programmet.
Sak 65/14

Høringer:
Intern høring: Landsstyresak - forslag til endring i forretningsorden for
Landsstyremøtet 2015 – frist 20.12.

Vedtak:

Forslaget bifalles
Intern høring: Landsstyresak – Lovendringer – Gjennomføring av
landsstyremøter – frister for å fremme saker for landsstyret, saksliste
på landsstyremøter, avstemning i landsstyret, elektronisk valg – frist
20.12.

Vedtak:

Forslaget bifalles
Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten – søksmålsfrister – frist 10.12.

Vedtak:

Saken tas til etterretning
Akuttutvalgets delrapport om akuttmedisinske tjenester utenfor
sykehus – frist 24.11.

Vedtak:

Saken tas til etterretning
Ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS –
frist 10.12.

Vedtak:

Liv Ariane Augestad påtok seg ansvaret for å utarbeide en uttalelse
Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøtet 2017 – frist 20.03.15

Vedtak:

Saken ble tatt til etterretning

Sak 66/14

Kravinvitasjon – Særavtale Virke

Vedtak:

Her gjentas det som er krevet innen Spekter

Sak 67/14

Statusrapport pr 01.09.14

Vedtak:

Rapporten tas til etterretning

Sak 68/14

Aktivitetsregnskap for 3. kvartal 2014
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Vedtak:

Aktivitetsregnskapet ble tatt til etterretning

Sak 69/14

Status Orkidéprisen 2015
Det er nedsatt en komité som skal foreta nominasjon og innstilling.
Medlemmene i LVS er oppfordret til å sende inn forslag til kandidater.

Vedtak:

Saken tas til orientering

Sak 70/14

Fremtiden for LVSinfo
Rune Bruhn Jacobsen takker av som redaktør av LVSinfo 1.1.15. Hans
siste nummer kommer ut primo desember. Der vil han informere om
at det skal ansettes ny redaktør. Styret vil også arbeide for å skaffe ny
redaktør. Jobben som redaktør honoreres med kr 40.000,- i året. Det
var enighet i styret om at LVSinfo fortsatt skal komme som
papirutgave. Det er styret som ansetter ny redaktør. Dersom ikke ny
redaktør er på plass når første utgave i 2015 skal utgis, vil styret ta
ansvar for å få LVSinfo utgitt.

Vedtak:

Styret vil arbeide for å få ansatt ny redaktør for LVSinfo.

Sak 71/14

Eventuelt:
Følgende saker var oppe under eventuelt:
Informasjon om 5. nasjonale konferanse om hjerneslag i Oslo 12. –
13. februar 2015:

Vedtak:

Saken tas til orientering
Opplysninger om økonomiske og andre interesser som kan reise
spørsmål om habilitet for styrets medlemmer i Foreningen for leger i
vitenskapelige stillinger.
Overlegeforeningens styremedlemmer har fylt ut og undertegnet et
tilsvarende skjema. Styret i LVS mente at dette ikke var en
problemstilling for LVS´s styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret tok saken til etterretning
Ny lokalforening for LVS på Diakonhjemmets sykehus
Det vil bli etablert en lokalforening for LVS på Diakonhjemmets
sykehus i Oslo. Ledelsen på sykehuset har godkjent dette. Sykehuset er
et Virke-sykehus. Styret var av den oppfatning at det er bra med slike
lokalforeninger.
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Vedtak:

Styret tok saken til etterretning
Policy Network
LVS/styrets leder har mottatt en invitasjon om å bli med i Policy
Network. Nettverket henvender seg til ledere og nøkkelmedarbeidere i
det offentlige, interesseorganisasjoner og private virksomheter som
driver med helsepolitikk. Det arrangeres seks møter i året. Det koster
kr 14.950,- pluss mva pr år for medlemskap.
Styret bestemte at dette ikke var noe for LVS

Vedtak:

LVS tegner ikke medlemskap i Policy Network

Oslo, 17.11.2014

Kjell Øiestad
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