Referat styremøte i Hordaland legeforening
Tid og sted: tirsdag 01.10.2019 kl. 19.00, Legenes Hus
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Tord Moltumyr (LSA) , Aina Nærø
Kristensen (OF), Yngvar Lunde Haaskjold (YLF), Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Anne Laue (årsmøtevalgt),
Anne Kristine Jordal (NAMF), Ester Kringeland (LVS) og Arisha Nawaz (NMF)
Forfall: Arleen Aune (årsmøtevalgt)
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Kort presentasjon av alle styremedlemmer
24/19) Referat fra styremøtet 03.09.2019
Godkjent
25/19) Status ombygging kjøkken
Startet arbeidet med nedrigging av kjøkkenet, god fremdrift, første byggemøte 5.okt for å
avklare øvrig innredning/utstyr på kjøkkenet. Kursavvikling 18.-19.10.2019 skal kunne gå
som planlagt.
07/19) Paraplyen
Ny avtale på gang med Cox. Prisforskjell. (produksjonskostnader vil beløpe seg på kr 20.000)
avtale til slutten av 2020. 4 årlige utgaver, men mulig kun en utgave til i 2019. opplag på
4.100 i papir, vil ev endre til 1000 elektroniske utgaver. Antall opplag per år bør presiseres i
avtalen. Planlegger en medlemsundersøkelse om Paraplyen og redaktøren gir tilbakemelding.
Styret går inn på ett års kontrakt med Cox med utgivelse på ett år med mulighet for utvidelse
av kontrakten, nye vilkår.
26/19) Høstmøte 20.november 2019
Ramstad har kontaktet Victor Normann og Frøy Gudbrandsen. Gudbrandsen har gitt
tilbakemelding om at hun stiller og snakker om utvikling i norsk politikk, vi må finne en
foredragsholder til. Navn på blokken: Ole Moen, Jan Arild Snoen (Minerva), Trond
Bjørnenak (NHH) og Kalle Moene. Påmelding via mail.
27/19) Pensjonsmøte, Handelsbanken Sør-Trøndelag legeforening
Seminar om pensjon og ev. forsikring ved Den Danske Bank, Sør-Trøndelag arrangerer dette.
Kan dette være interessant for HLF? Aina Nerø Kristiansen tar kontakt med leder av SørTrøndelag lf for å høre om dette lar seg arrangere for våre medlemmer i vinter en gang. Maks
120 deltakere. KLP, Storebrand, Den danske bank.
12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen
Høstkurs Hudsykdommer er fullbooket, møte med Haukeland og foredragsholdere. Alt
ligger godt an så langt.
Planer/ide om å arrangere et nytt kurs om stress og helse for leger, i Rosendal, høst 2020.
Ronny Cassels Sogn og Fjordane lf fått henvendelse om å inngå et ev samarbeid med deres
kurskomite.
Emnekurs i praksisdrift har også god påmelding.
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28/19) Søknad medisinstudenter
Søknad midler, Medisinstudentenes Humanitæraksjon 2020
Vedtak: HLF støtter Medhum i Bergen og gir de kr 10.000,-. Vi ber Nmf sende HLF faktura
på beløpet.
03/19) Høringer
Ingen høringer som ønskes besvares med høringsuttalelse

Eventuelt
Utbetaling til styremedlemmene vil bli videreført som de siste årene. Tord Moltumyr sjekker
vedr. utbetaling av styrehonorar og ytelsens størrelsesorden.
Arrangering av medlemsmøte – hva er retningslinjene mht å låne møterommet her, støtte,
tilgjengelighet.
Lokalforeningens og regionutvalgsmøte i Oslo 14-15.11. Leder har mulighet til å stille med
nestleder eller kasserer, + ansatt i foreningen. Leder Gunnar Ramstad deltar sammen med
Tord Moltumyr og adm.konsulenten. Aktuelle temaer blir bl.a sammenslåing av fylker,
påvirker sammensetting av lokalforeninger i landet.
4 malerier på utlån fra DNLF på vei til Legenes Hus.
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