
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 
13. desember 2016 kl 18.00 på Hotel Augustin. 

 
 

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, Ole Johan Furset vara Nmf, Christopher Elnan Kvistad Ylf. Anne Kristine Jordal NAMF, Aina 
Nærø Kristensen, Of  Gjest: Katja Løvik, Redaktør i Paraplyen. 
 
48/16) Godkjenning av referat fra styremøtet 22. nov 16. Godkjent 
 
30/16) Ansettelse av administrasjonskonsulent. Pr i dag nesten 50 søkere. Mange søkere har 
omfattende og relevant utdanning og erfaring. Forslag til arbeidsoppgaver blir diskutert. 
Primo januar 2017 skal kasserer og Anne Laue ha møte med kursledere/ kurskomiteer 
angående fremtidig kursvirksomhet. 
Det neste kurset er «Høstkurset» høsten 2017, som blir det første som den nyansatte vil 
kunne administrere 
 
58/15) Paraplyen. Status. Utgivelse av neste nummer blir den 14.12.16. Cox har framsatt krav 
om etterbetaling av en konkret sum etter avslutning av avtale om utgivelse av Paraplyen. 
Kravet er ikke nærmere dokumentert. Styret vurderer kravet som urettmessig, og har satt vår 
advokat på saken. Cox har varslet at de kan bringe saken inn for forliksrådet. 
 
49/16) Aktuelle høringer. Vil diskuteres på Solstrand i januar.   
 
47/16) Arbeidsseminar 13.-14. januar 2017. Møtestart fredag kl 16.00. Møteslutt etter lunch 
lørdag. Aktuelle tema:  
Høringer, f eks om henvisning til fysioterapeuter  
Landsstyremøtet 2019 (sist dette ble arrangert i Bergen var i 2005)  
Helsepolitisk debatt på Landsstyremøtet 2017. 
Årsmøtet med valg og seminar 2017 Sanns dato 23.05.17. Mulige tema på seminaret:  
Stortingsvalget 2017. Et par tilreisende toppolitikere som møter HLF ? 
Kvinnslandutvalget. Hva skal det bli av helseforetakene?  
Invitere Sigrun Vågen, leder av NAV? 
Etterspill etter sykehusstreiken. Mener politikerne noe om arbeidsmiljøet på sykehusene? 
«Folkeopplysningen» mot Berit Nordhagen? 
Vi satser på nytt medlemsmøte i nov 17 
 
Eventuelt.  

a)   Nina Horpestad. Leder av Norges sykepleierforbund, Rogaland, har henvendt seg til 
oss angående valg til styre i det regionale helseforetak, region vest. Krav om å 
fremme forholdstallsvalg. Vil legeforeningen få inn en representant? Brev stilet til 
Helse vest RHF, om krav om forholdstallsvalg. Har Sogn og Fjordane, Hordaland 
eller Rogaland en lege som bør inn i RHF-styret? Of sin representant tar saken. Vi vil 
samarbeide med de to andre fagforbundene i denne saken. 

b)   Juletrefest er 8. januar 2017. Kimberly skaffer nisse. 
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