
        
 
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
        Tirsdag 22. september 2009 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

 
 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Øivind Wesnes, sekretær, 
Af, Margrethe Songstad vara YLF, Gro Altenau Namf, Tord Moltumyr LSA, Kathe Aase PSL, Einar Svendsen 
LVS, Bjørg Bakke, NMF 
Forfall: Kjell Vikenes OF, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Eivind Solheim YLF 
 
28/09) Referat fra styremøtet 25.08.09. Godkjent 
 
29/09) Konstituering av styret. Christian Busch utnevnes av styret som nestleder. Christian 
Busch fortsetter som kasserer, og lønnen økes med 5000 til kr 35.000 pr år. Øivind Wesnes 
fortsetter som sekretær, og lønnen økes med 5000 til kr 15.000 pr år. 
 
26/09) Arbeidsmøte. Foreslås lagt til 15 – 16 jan 2010, på Solstrand. Start fredag kl 1600, 
slutt lørdag kl 1300. Man avlyser da styremøtet 19. jan 2010.. Pga at arbeidsmøtet i oktober 
2009 falt ut, avholdes styremøte 27. okt 2009 hvis behov. Leder innkaller via mail minimum 
1 uke på forhånd..  
 
30/09) Høringer. Anbefaler at alle følger med på Min side, for å se hvilke høringer som bør 
interessere Styret, og som vi bør prioritere. 
  
43/07) Legenes Hus. Statusrapport ved Christian Busch i husstyret. Den planlagte innvendige 
oppussingen er ferdig. Søtt og Salt har allerede hatt noen vellykkede arrangementer. Styret 
får en omvisning i lokalene. 
  
29/05) Paraplyen/hjemmesider. Berammet et møte med utgiver senere.  
 
31/09) Representanter fra den enkelte yrkesforening legger fram en kort rapport om 
tariffstatus / forhandlingssituasjon i sin respektive forening. Orienteringene tas til etterretning 
og debatteres kort av Styret. 
  
Eventuelt: 

1) Forholdet mellom Styret i Legenes hus og Styret i HLF klargjøres. Ifølge styret har  
Hordaland legeforening total eierskap på huset. Dermed er styret i Legenes hus kun et 
arbeidsstyre. Husstyret rapporterer til HLF styre. Styret vurderer å utarbeide en 
instruks til Husstyret. 

2) Sensorvirksomhet og eksterne forelesere blant allmennleger. UiB har uten varsel sagt 
opp flere eksterne sensorer. Så langt styret har forstått, har eksterne sensorer hatt en 
positiv innvirkning på oppgaver og bedømmelse av eksamener innen medisinstudiet. 
Tord Moltumyr vil, på vegne av Styret, lage utkast til brev som vil bli sendt til 
Universitetet i Bergen. 

3) Kort debatt om sikring av prøvesvar til legetjenester utenfor sykehus. 
 

 
Referent: Øivind Wesnes 
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