
       

Referat styremøte i Hordaland legeforening 

25. oktober 2016 kl 19.30 på Legenes Hus 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Anne Kristine Jordal 

NAMF, Karin Stang Volden, PSL, Aina Nærø Kristensen, Of, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, 

årsmøtevalgt, Christopher Elnan Kvistad  Ylf, Lorentz Erland Linde vara YLF, Sofie C D Haug, Nmf, Gjest: 

Katja Løvik, Redaktør i Paraplyen. 

Forfall: Rune Grønseth LVS, Øivind Wesnes, Af, sekretær 

 

35/16) Oppsummering etter streiken: Sykehusleger orienterer om situasjonen 

 

37/16) Gjennomgang av referat fra forrige møte: godkjennes 

 

33/16) Medlemsmøte 24. nov 2016: Påminnelse sendes torsdag neste uke og uken før møtet i 

mail. Katja/ Kimberly sender utkast av tekst til Tord som sender mailen ut til medlemmene.  

 

58/15) Paraplyen: COX har kommet med en forespørsel om å utgi også 4. utgaven i år. Styret 

er enig at styrelederen svarer i epost at vi anser samarbeidet som avsluttet, styrelederen får 

fullmakt av styret til å kontakte foreningens advokat hvis det anses som nødvendig.  

Nettsiden aktualiseres, foreldede innkallinger fjernes. Deadline til neste utgave: 11.11.16.  

Kontrakten med de nye utgiverne mailes til styremedlemmene for å bli vedtatt.  

 

30/16) Sekretær: Rogaland LF har gitt tilslutning til finansiering, utlysningstekst samstemmes 

med DNLF sentralt, Tord og Gunnar jobber videre med teksten. En tenker 3-årsperiode i ca 

60 % stilling. Prøver å planlegge intervjurunde før jul.  

 

38/16) Ledersamling i DNLF: Gunnar refererer i neste styremøte.  

 

39/16) Juletrefest: Aina og flere organiserer, dato: søndag 08.01.2017, kl 17.00-19.00. samme 

annonse som 2016.  

 

40/16) 17. mai-frokost: forslag om at Søtt og Salt kan arrangere frokosten med påmelding, 

Annonseplass i Paraplyen, kan avlyses ved for få påmeldte.  

 

41/16) Bruk av styrerommet: En finner spor etter bruk av andre på møterommet. Det utsettes 

å ta opp saken siden det forventes at rommet for snarlig en mer permanent beboelse når 

sekretæren tiltrer. Det bekreftes at også kurskomiteen kan bruke styrerommet hvis nødvendig.  

 

42/16: status styrehonorar 

 

 

 

 
  
Referent: Anne Laue  
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