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 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 05.11.2019 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), 

Ester Kringeland (LVS), Arleen Aune (årsmøtevalgt) og Arisha Nawaz (NMF)  

Forfall: Anne Kristine Jordal (NAMF), Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Gjest:  

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
 

32/19) Referat fra styremøtet 01.10.2019  

Godkjent 

 

33/19) Ny hjemmeside HLF 

Alle hjemmesidene i Dnlf skal over på nytt plattform, HLF sin nye utgave ser ok ut, vi gir 

tilbakemelding til Oslo om dette.  

 

34/19) Juletrefest 2020 

Annonse ute i Paraplyen nr 3. Dato satt til 12.januar. Trenger en ansvarlige til å arrangere 

juletrefesten. Adm konsulenten tar kan ta kontakt med Solveig vedr. kontaktinformasjon, 

tryllekunstner, studentkor. Viktig med påmelding og medlemmene inviteres via mail. 

 

35/19) Program for arbeidsmøte januar 2020 

Programmet må være ferdig innen siste styremøtet 10.12.19. For å sette agenda se på tidligere 

saklister, samt få innspill fra styret. Aktuelle saker; nye kursaktiviteter, høringer, 

lokalforeningen i lys av ny Fylkeskommune m.m.  

 

36/19) Økonomi HLF 

Økonomien er oversiktlig og styres godt etter rutinene. Full gjennomgang av regnskapet for 

2019 på arbeidsmøtet på Solstrand januar 2020. I forkant planlegges et møte med vår 

regnskapsfører.  

 

03/19) Høringer  

* Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i 

legemiddelloven og apotekloven. Frist 6.12.19 

LSA ved Tord Moltumyr utarbeider et høringssvar som legges frem for styret på mail før det 

sendes DNLF. 

* Adgang til kollektivfelt for helseytende etater og kriminalomsorgens transporttjeneste. Frist 

18.11.19 

LSA ved Tord Moltumyr utarbeider et høringssvar som legges frem for styret før det sendes 

DNLF. 

 

07/19) Paraplyen  

Ny kontrakt er inngått, tre nummer for 2019, videre plan er 4 utgaver per år. Gjennomgang av 

resultatet av spørreundersøkelsen. Styret ønsker redaktøren sine utfyllende tanker om 

resultatet på neste styremøte. 
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12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen  

Kursleder Anne Laue har ikke fått tilbakemelding på henvendelsen til Sogn og Fjordane lf 

om et ev samarbeid.  

HLF arrangerer hovedsakelig kurs for allmennleger, men PSL ønsker at kurskomiteen vil 

vurdere om det skal arrangeres flere kurs innenfor spesialisthelsetjenesten. Dette ligger under 

Fond 1, mht obligatorisk etterutdanning innenfor spesialisthelsetjenesten. PSL sender en 

oversikt til kurskomiteen 

 

18/19) Status ombygging kjøkken  

Arbeidet er stort sett ferdig per 5.11. Noe ekstraarbeid av snekker, rørlegger og elektriker, 

samt ekstra varmepumper og utstyr til kjøkkenet. Ekstraarbeidet bli spesifisert og det ønskes 

en gjennomgang av det. Innvilget låneramme fra HLF til Legenes Hus på 1 mill. må økes.   

 

Vedtak: Styret gir sin tilslutning til at LH får låne det som trengs for å betale vedlikehold og 

nødvendig utrustning med de utgifter som påløper, og med en ramme på inntil 1,5 million.   

 

27/19) Høstmøte november 2019 

Alt er klart! Foredragsholderne er klare og motiverte. Påmeldt per 5.11, ca 80 stk.  

 

30/19) Pensjonsmøte, Handelsbanken Sør-Trøndelag legeforening 

Aina OF har hatt kontakt med arrangørene av dette kurset i Trøndelag og arrangørene og 

bank- og forsikringsselskaper er positive til å arrangere dette i Bergen. De vil kontakte oss 

om når dette ev kan la seg gjøre. Vi må legge opp til deltakelse på nær 170 stk. Dato og 

lokaler må skaffes. Forslag til dato i februar/mars.  

 

Eventuelt  

Styremøtet 10.12.19 med oppmøte hos Bryggen 13, inngang mellom Ting og Røst  


