
       

Referat styremøte i Hordaland legeforening 

22. november 2016 kl 19.30 hos Øivind Wesnes på Hop. 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Karin Stang Volden, 

PSL, Rune Grønseth LVS, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, 

årsmøtevalgt, Sofie C D Haug, Nmf, Solveig Aalstad Jonasson,  Vara Ylf. Gjest: Katja Løvik, Redaktør i 

Paraplyen. 

Forfall: Anne Kristine Jordal NAMF, Aina Nærø Kristensen, Of, (Christopher Elnan Kvistad  Ylf, representert 

ved vara) 

 

43/16) Godkjenning av referat fra forrige styremøte, 25. okt 16. Godkjent 

 

44/16) Søknad om økonomisk støtte til medisinstudentenes ball. Avslag pga at dette ligger 

utenfor vårt reglement for økonomisk støtte. 

 

45/16) Høringer. Ingen av styrets medlemmer har funnet høringer som de ønsker å besvare 

 

46/16) Orientering fra møte med fylkesavdelingsledere. Leder og kasserer deltok på vegne av 

HLF styre. Et orienterende møte. Man etterlyser plass ved bordet for HLF styre og 

regionsutvalget når man skal planlegge sykehus mv. Man fikk en orientering fra lederne i alle 

landets regioner. Det ble presentert mange negative ting fra våre kolleger. Mange nye 

sykehus planlegges, og bygges, for små. Lokalforeningenes rolle ble diskutert. Det er stor 

forskjell på aktivitetsnivået i de forskjellige fylker. Presidenten deltok 1. dagen, og ga et godt 

og solid inntrykk. Hun ga en orientering om situasjonen etter streiken. Det ble også orientert 

om DPS som foreslås å bli lagt under kommunalt eierskap. Det er stor motstand mot dette. 

Det ble informert om DNLF sine medlemsfordeler. På slutten var det et medietreningskurs, 

som var nyttig og lærerikt. Det skal være et ledermøte 18. og 19. januar 2017.  

 

30/16) Prosess med ansettelse av sekretær for HLF. DNLF sentralt ønsker at denne tituleres 

som ”Administrasjonskonsulent” Utlysningsteksten legges fram for styret. Lønnsnivået 

diskuteres. Leder har innhentet data fra de andre foreningene som har ansatt tilsvarende 

person. Totalkostnader for stilling i 60 % beregnes til ca kr 420.000 årlig. DNLF sentralt tar 

arbeidet med lønnsutbetalingene og pensjonspakken. Dog blir vedkommende ansatt av HLF. 

Standard ansettelseskontrakt skaffes fra Oslo. Annonsen legges på Finn og Hlf nettside, samt 

en liten annonse i BT. Satser på annonse i BT den 2. desember 2016. Karin ønsker å være 

konsulent ved innredning av kontorplass.  

 

58/15) Paraplyen. Vi har nå en konflikt med COX. De krever økonomisk kompensasjon for at 

vi har avsluttet samarbeidet. Vår advokat har avvist alle krav.  

Den nye utgiver er i gang, og har hatt godt salg av annonser. Redaktøren har inngått en ettårig 

avtale. HLF skal betale max 10 000 pr utgave. 4 numre skal utgis i dette året. Målet er at HLF 

sitt tilskudd skal reduseres mot null. 

 

47/16) Arbeidsseminar på Solstrand 13.-14. januar 2017. Møtestart fredag kl 16.00. Tema: 

Instruks til adm-konsulenten. Seminar for årsmøtet. Evt høringer. Litt om økonomi. Leder og 

kasserer ønsker et formøte med regnskapskontoret 

 

33/16) Medlemsmøte 24. nov. Tennfjord er klar, og vil være der kl 17.30. Hun må sende en 

faktura på honorar og reiseutgifter. 100 stk til suppe og brød kl 16.30. Tennfjord starter kl 

18.00.  Deretter holder Lossius sitt innlegg. Gunnar leder debatten etterpå.  

 



Eventuelt. 
 

1) Medisinerstudentenes representant har to saker; 

 

a) Grunnutdanningskomiteen bekymrer seg for dårlig rekruttering blant gutter til 

medisinerstudiet. Det er foreslått en ”Guttedag” på fakultetet, med foredrag og praktiske 

demonstrasjoner. Man ønsker å vise fram hva man gjør som student og som lege. Det er 

foreslått deltagelse av poliklinikker og ferdighetslaboratorier mvl. Målgruppe: Mannlige 

elever på videregående skole. HLF ønsker å holde seg oppdatert om videre fremdrift. 

 

b) Søknad om økonomisk støtte til ”Folkehelseuken 2017”. Tema: Forebyggende medisin. 

Flere foredrag. Målgruppe: Medisinerstudenter. Lokalt, faglig.  

Vedtak: HLF bevilger kr 5000 i støtte til dette arrangementet.  

 

2) Leger i Vitenskapelige stillinger: Ferdige med lønnsforhandlingene. Rune Grønseth 

presenterer resultatet 

 

3) Neste styremøte med etterfølgende middag blir 13.12.16 kl 18.00. Leder finner et godt 

sted. 

 

 
Referent: Økivind Wesnes 

Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  


