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 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 11.06.2019 kl. 18.00, Scandic Ørnen hotel 

  
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Øivind Wesnes (AF), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Tord 

Moltumyr (LSA), Kristin Sæle (OF), Yngvar Lunde Haaskjold (vara YLF), Karin Stang Volden (PSL), Anne 

Laue (årsmøtevalgt), Eva Gerdts (LVS 

Forfall: Solveig Jonasson (YLF), Anne Kristine Jordal (NAMF), Lene Dæhlin (NMF  

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
 

 

21/19) Gjennomgang av referat fra styremøte 14.05.2019  

Godkjent 

 

05/19) Årsmøte med seminar, oppsummering og valg 

Noe mindre oppmøte under foredragene i år, men ellers godt fornøyd med arrangementet. Det 

nye styret i HLF får ansvaret med planleggingen av årsmøteseminaret og årsmøtet i 2020, og 

bør bruke tid på å finne passende «trekkplaster».  

Yrkesforeningene gjennomfører valg av nye tillitsvalgte for HLF styret innen første 

styremøte i begynnelsen av september. 

 

07/19) Paraplyen  

Redaktøren og leder i HLF har vært i møte med Molvik Grafiske ang. portoutgifter og 

muligheter til besparelse ved utsendelse av Paraplyen, jf. adresselister som ikke er oppdatert. 

Det foreslås å redusere utsendelse til studentene og dette kan løses ved at ca 500 eksemplar 

av Paraplyen sendes utvalgte utdanningsinstitusjoner og vil bli tilgjengelig for 

medisinstudentene og andre.  

HLF ønsker å gjennomføre en leserundersøkelser for å avdekke hvordan våre medlemmer 

ønsker å motta Paraplyen. Redaktøren utarbeider en spørreundersøkelse som sendes våre 

medlemmer og høstnummeret vil på forhånd informere om leserundersøkelsen og om hva vi 

vil avdekke. 

 

 

22/19) Planlegging høsten 2019 

Arbeidsmøte 17.-18. januar 2020, foreslå møtedatoer for høst 2019.  

Forslag: 3.september kl. 19.00, 1.oktober kl. 19.00, 5. november kl. 19.00, 10. desember kl. 

18.00. Det nye styret vedtar dette når de har konstituert seg, samt finner dato for Høstmøtet 

for medlemmene. 

 

 

12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen 

Kurskomiteen får et nytt medlem fra høsten, Solfrid Siqveland, og vil da bestå av en leder og 

5 motiverte medlemmer. Det jobbes med et nytt kurs i ungdomsmedisin for januar/februar 

2020. Kurskomiteen ønsker generelt tettere kontakt med kurskomiteen i Sogn og Fjordane. 

Leder G. Ramstad har løpene dialog med leder i Sogn og Fjordane om div. samarbeid.  

Adm.konsulenten i HLF kan bistå Sogn og Fj. Lokalforening mht praktisk arbeid med kurs.  

 

 

 



Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 

5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445 

23/19) Landsstyremøtet 2019 

Lokalforeninger vs kommunevalg.  

I forkant av kommevalget til høsten kan lokalforeningene benytte anledningen til å snakke 

med de ulike politiske partiene om Legeforeningens syn på kommunal helsepolitikk.  

Sett i lys av Regionreformen og sammenslåinger av fylker ønsker HLF styret et bredere 

samarbeid mellom nærliggende lokalforeninger, som Sogn og Fjordane og Rogaland. Dette 

kan dreie seg om felles styremøter og andre samarbeidsmøter, og dette diskuteres videre. 

 

 

03/19) Høringer 

Ingen høringer til behandling 

 

 

18/19) Legenes Hus, tilbud kjøkken  

Styret i HLF har mottatt et prisoverslag for arbeidet med vedlikehold av kjøkkenet og det er 

estimert til under en million. Styret ønsker en fagmannvurdering av pristilbudet og leder G. 

Ramstad styrer videre fremdrift med dette arbeidet. En mulig kontrakt må inneholde et 

tidsvindu hvor de forpliktet seg mht ferdigstillelse.  

 

 

Eventuelt  

 

 


