Referat styremøte i Hordaland legeforening
Tid og sted: tirsdag 10.12.2019 kl. 18.00, Bryggen 13
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Tord Moltumyr (LSA) , Yngvar Lunde
Haaskjold (YLF), Yngvild Skåtun Hannestad (PSL), Anne Laue (årsmøtevalgt), Ester Kringeland (LVS), Arleen
Aune (årsmøtevalgt), Arisha Nawaz (NMF) og Ole Jacob Møllerløkkken (NAMF, vara)
Forfall: Anne Kristine Jordal (NAMF) og Aina Nærø Kristensen (OF)
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF

Sak 37/18) Referat fra styremøte 05.11.2019
Godkjent
Sak 38/19) Søknad om økonomisk støtte til Legefest i Haugesund
Vedtak: HLF stiller inntil kr 8000,- til rådighet for sosial tilstelning for legeforeningens
medlemmer i Sunnhordaland. Begrunnelsen er at denne gruppen leger i liten grad kan delta
på arrangement i regi av Hordaland legeforening.
Sak 03/19) Høringer
Høring om Grimstadutvalgets utredning Studieplassering medisin i Norge – Behov modeller
og muligheter. Høringsfrist 20.01.2020
HLF ved Yngvar Lunde Haaskjold (YLF) og Ester Kringeland (LVS) utarbeider et
høringssvar til gjennomgang på neste styremøte på Solstrand, før fristen 20.01.20.
Sak 07/19) Paraplyen
Spørreundersøkelsens deltakere er ganske fornøyd med papirutgaven, 70 % leser alle fire
papirutgaver i året. Mottok flere tilbakemeldinger på fremtidige tema i Paraplyen. Redaktøren
foreslår tema om hva leger tenker om jobben sin, og planlegger oppstart i første utgave av
Paraplyen. Redaktør lager en oppsummerende artikkel om spørreundersøkelsen.
Sak 12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen
Høstkursene var veldig vellykket og god etterspørsel om deltakelse. Kurskomiteen planlegger
høstkurs i Rosendal 2020, samt kurs om nakke/rygg, ev. et ungdomskurs våren 2021. Ønsker
å opprette en underkomitee på Frekhaug vedr. nye kurs.
Adm.konsulent sjekker regler og rutiner hos Dnlf vedr underskuddsdekning ved
kursarrangering.
Sak 30/19) Pensjonsmøte, Handelsbanken
Aina Nærø Kristensen jobber med arrangementet, kontakter er gjort og det planlegges i mars
2020. Programmet må bearbeides og det må avklares hvilke aktører som kan stille. Det
legges opp til gjennomgang av programmet og hele opplegget på arbeidsmøtet i januar 2020.
Sak 34/19) Juletrefest 2020
Juletrefesten er i rute, Ester Kringeland har kontroll, adm.kons. og Kringeland har dialog om
gjennomføring av arrangementet. Påmeldingen er i gang, begrenset plass i lokalet, ca totalt
150 stk, voksne og barn.
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Sak 35/19) Arbeidsmøte Solstrand 17.-18.01.2020
Aktuelle saker: økonomirutiner og foreløpig regnskap for 2019, årsmøte med seminar,
gjennomgang av vedtekter, regionreform, lokalforeninger og sammenslåing med ulike
konsekvenser og utfordringer.
Jobbe for et felles styremøte mellom Sogn og Fjordane lf og Hordaland lf til våren 2020.
Saksliste kommer i beg. av januar, samt påmeldinger fra styremedlemmene.
Sak 27/19) Høstmøte 20.11.19, oppsummering
Litt færre fremmøtte enn påmeldt, ellers gikk foredragene veldig bra og forsamlingen var
lydhøre og interesserte.

Eventuelt
Skal Hordaland lf være tilgjengelig på sosiale kanaler? Mulighet for å bedre kontakten med
medlemmene og spre budskapet om f.eks våre arrangement.
Adm. konsulenten vurderer denne muligheten sammen med redaktøren i Paraplyen om
hvordan lage en interessant og levende modell for oss som skal følges opp kontinuerlig.
Sende innkalling til Hordaland lf sine AF-medlemmer om møte i AF i mars i Bergen.
Yngvild S. Hannestad (PSL) har som PSL tillitsvalgt for Hordaland deltatt på et møte med
Divisjon Psykisk/Helse Bergen med tema samarbeid mellom Helse Bergen og psykologer og
psykiatere i avtalepraksis
Paraplyen betaler ikke honorar for innlegg fra tillitsvalgte leger.
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