
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

23. februar 2016 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord Moltumyr LSA, 
kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Karin Stang Volden ,PSL, Rune Grønseth LVS, Christopher Elnan 
Kvistad Ylf, Timo Kanehl, Nmf, Anne Laue, årsmøtevalgt 
 Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 
Forfall: Anne Kristine Jordal NAMF Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt 
 
9/16) Godkjenning av referat fra styreseminaret i januar 2016 
 
10/16) Referat fra møte mellom leder, kasserer og Regnskapsbyrået. De har en kontaktperson 
som tar de løpende regninger for oss, og de har god oversikt over kursregnskapene. Dog er 
ikke alle fakturaene korrekt utfylt, og flere mangler kursnummer/ kursangivelse. NB: Alle 
fakturaene skal påføres kursnummer.  
Styret fortsetter med at Kanehl henter fakturaene på Legenes hus og oversender regningene 
pr post til byrået. Regnskapsfører skanner disse, og kasserer/ leder godkjenner utbetalingene 
før regnskapsfører foretar utbetalingene. Kanehl mangler fortsatt nøkkel til Legenes Hus. 
Leder jobber med saken.  
Styret diskuterer om skatteplikt for styrehonorar. Vi mener at honorar under 4000 og 
bredbånddekning opptil 3600 er skattefritt. Regnskapsfører vil nå undersøke dette nærmere.  
 
5/16) Sentralstyret har trukket saken om flytting av Landsstyremøtet, slik at status quo 
opprettholdes 
 
11/16) Avvikling av revisor? Kostnadene er 60.000 for å revidere regnskapene for HLF og 
Legenes Hus. Leder vil undersøke om hovedforeningen krever revisjon. Hvis ikke, må vi 
vurdere å avvikle revisjon. Det må i så fall fremlegges Årsmøtet. 
 
7/16) Årsmøtet 2016. Dette avholdes 31. mai. Innledere på seminaret om legers videre- og 
etterutdanning diskuteres. Visepresident Jon Helle har bekreftet. Vi vil invitere Anne Grete 
Erlandsen, statssekretær i Helsedepartementet. Videre Anne Karin Bratten, adm. Dir. i 
Spekter (Reserve: Hilde Kristiansen) og Personaldirektør Helse Vest, samt Hans Høvik fra 
komiteen 
Leder avklarer med Søtt og Salt om bruk av Huset den dagen. Bespisning fra 1600. Seminar 
fra 17.30. Årsmøte kl 19.30. 
 
12/16) Møte med pressen. Leder, kasserer og representant fra OF hadde møte med to 
journalister, for å bli kjent. 
 
13/ 16) Høringer. Vi har levert flere høringssvar. Det jobbes nå med høringssvaret til 
Spesialistenes videre- og etterutdanning. Vi vil spesielt fremheve de økonomiske 
forutsetningene for at dette skal bli praktisk mulig å få til. 
 
Nye Høringer.  
a) Utvalgsrapport om Tidsskriftets tilknytning til Legeforeningen. Spesielt om forhold til 
redaktøren. Tydeliggjøring av selvstendigheten til redaktøren. Landsstyresak. 
b) Utvalg har vurdert tilbud av juridisk bistand til medlemmene. 
 



14/16) Loftsrydding Legenes Hus. Det Medisinske selskap ved en e-post fra Kristina 
Johannessen har påpekt at det er mye rot på loftet. Selskapet foreslår møte mellom HLF og 
DMSB for å gå gjennom dette. Leder vill sjekke saken med husstyret. 
 
15/16) Sogn og Fjordane legeforening arrangerer et dagseminar om rekruttering av leger til 
distriktene i Førde, fredag 22. april 2016. Foreningens leder, Ronny Cassells, har invitert 
representanter fra HLF styre. Rolf Martin Tande vil kanskje være en aktuell gjest fra 
Hordaland.  
 
Eventuelt.  
 
1) Liste over styrets medlemmer til tillitsvalgt@legeforeningen.no sendes av sekretær 
 
2) Nytt styremedlem fra Leger i Vitenskapelige Stillinger: nielsenrune@me.com  
 
3) Paraplyen: Avtalen med Cox er ikke god. Den er fra 2003.  DRD har gitt et tilbud der de 
mener at de kan drive Paraplyen i balanse. Redaktøren vil be om forslag til en avtale 
Temanummer? Er det noen kurs som kan danne basis for temanummer? A-kurs og D-kurs 
blir arrangert av Hordaland legeforening. Mulig temanummer om legers inntreden i 
allmennpraksis, evt. om videre- og etterutdanning. Årsmøtet basis for temanummer? 
Innhold i Paraplyen. Hun ønsker å legge inn en Quiz. 
Styret anbefaler at ”paraplyen” blir fast sak på styremøtene. 
 
 
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  
 


