
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 
27. september 2016 kl 19.30 på Legenes Hus 

 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Tord Moltumyr LSA, kasserer, nestleder, Øivind Wesnes, Af, 
sekretær, Karin Stang Volden, PSL, Aina Nærø Kristensen, Of, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt, Anne Laue, 
årsmøtevalgt, Christopher Elnan Kvistad  Ylf  , Timo Kanehl, Nmf,  Sofie C D Haug, Nmf, Gjest: Katja Løvik, 
Redaktør i Paraplyen. 
Forfall: Anne Kristine Jordal NAMF Rune Grønseth LVS 
 
34/16) Referat fra styremøte 30. august 2016. Godkjent 
 
35/16) Rapport fra akademikerstreiken, ved de sykehustillitsvalgte 
 
58/15) Paraplyen/ nettsidene. Det neste nummeret blir nærmest et temanummer om 
akademikerstreiken. 
 
30/16) Sekretær for Hordaland Legeforening.. Lokalforeningene i Rogaland og Sogn og 
Fjordane må ta opp saken før vi kan få 100000 i årlig tilskudd fra regionsutvalget. Sekretæren 
vil kunne gi sekretærtjenester til Regionsutvalget.100000 tas fra overskuddet i Huset. 100000 
finansieres av HLF. 
Vedtak: Så snart vil får klarsignal fra nabofylkene, vil vi annonsere stillingen. Sekretariatet i 
DNLF sentralt tar seg av ansettelsen og lønnsutbetaling osv. Sekretæren skal formelt være 
ansatt i Den norske legeforening. 
Annonseteksten bør fremlegges sekretariatet i Oslo før den offentliggjøres. 
 
33/16) Medlemsmøte 24. november 2016. Servering kl 16.30. Møtestart 1800, Ingvild 
Tennfjord, vinskribent og Kari Lossius, ved HUS avd for rusmedisin, vil innlede. Tema blir 
den store konstrasten ved alkohol, som nytelsesmiddel og kultur vs skadevirkning.  
Tittel: VIN - Til begeistring og bekymring. Kimberly Kleftås vil ta imot påmeldinger 
 
36/16) Høringer. Pr i dag:  
a) Endringer i EØS-forskriften om autorisasjon av helsepersonell.  
b) Skolehelsetjeneste og helsestasjon 
c) ECT 
d) Krav om spesialitet i allmennmedisin for å jobbe i kommunehelsetjenesten. 
HLF styre avgir ingen uttalelser. 
 
Eventuelt  
 
a) Timo Kanehl fortsetter med å hente posten, samt oversende regninger. 
b) Sekretær innvilges dekning av ny arbeids-PC. 
c) Tillitsvalgt har spurt om honorar for tillitsvalgtarbeid. Prinsippet er at næringsdrivende får 
dekket tapt arbeidsfortjeneste ved tillitsvalgt i arbeidstiden. Det utbetales ikke honorar for 
arbeid i fritiden 
d) Ved forespørsler fra Forsikringsselskaper må man være oppmerksom på at ved flere 
forespørsler, skal det honoreres for hver enkelt forespørsel. 
e) Neste møter er 25.10 og 22.11.  
 
  
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   913 28445  


