
    

 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 19.03.2019 kl. 19.00, Legenes hus 

  
 

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

Jonasson (YLF) fast vara, Anne Kristine Jordal (NAMF), Tord Moltumyr (LSA), Kristin Sæle (OF),  

Eva Gerdts (LVS)), Yngvild Skåtun Hannestad vara (PSL) 

Forfall: Anne Laue (årsmøtevalgt), Lene Dæhlin (NMF og Karin Stang Volden (PSL) 

Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
 

 

  

13/19) Gjennomgang av referat fra styremøte 19.02.2019  

Godkjent med små endringer 

 

07/19) Paraplyen  

Nr 2 kommer ut primo juli 19, med referat fra div møter i foreningen, bl.a. Landsstyremøtet i 

Dnlf, og vårt eget årsmøte. Styret diskuterer leveringsfrist for nr 3, og om nye eller gamle 

tillitsvalgte skal skrive inn.  

 

05/19) Årsmøte med seminar 

Alt under kontroll. Styret bes komme med forslag til gave til æresmedlem, og melder dette 

inn til styrets leder innen 01.april. Styret vurderer spesiell invitasjon til tidligere styreleder 

Fin Resch. Katja ordner musikkinnslag av mannskor under mat, og i konferansesalen.  

Ellen Juul Andersen fra Dnlf er invitert og kommer til årsmøteseminaret. 

 

12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen 

Utsatt til neste styremøte 

 

11/19) Landsstyremøte juni 2021 

HLF har innhentet pristilbud fra Scandic Hotel Norge. Prisen er for høy, og legeforeningen 

sentralt må forhandle denne. Dersom prisen blir akseptert av sentralstyret, fortsetter 

prosessen. Søknad om å få avholde landsstyremøtet legges frem for landsstyret i 

Kristiansand. 2019 er valgår både sentralt og i lokalforeningen og den sittende president har 

signalisert at hun ønsker gjenvalg. 

Dnlf har bedt alle Regionutvalg om å oppnevne en person til et hurtigarbeidende styre pga. 

den pågående Regionreform og mulige konsekvenser for organiseringen av Dnlf og 

lokalforeningene.  

 

03/19) Høringer 

Ingen høringer til behandling 

 

14/19) Økonomiskstøtte til tillitsvalgte/medlemmer 

Ved tapt næringsinntekt ved tillitsvalgt-arbeid overfor medlemmene, kan det søkes om 

økonomisk støtte fra HLF, f.eks. forhandlingsmøter på vegne av medlemmer som gjøres på 

dagtid. Forberedende arbeid før møter må gjøres på fritiden og utløser ikke øk.støtte.   

 

Tillitsvalgte i yrkesforeninger har mottatt invitasjon om å være med på møter i forbindelse 

med kommunesammenslåing og i diskusjonen om organiseringen av fastlegeordningen i de 

nye kommunene. Fastleger bør få dekket tapt arbeidsinntekt for dette arbeidet.  



Styret ønsker at HLF-medlemmer skal være med i slike forhandlinger. Er det andre 

muligheter for økonomisk støtte, f.eks. direkte fra kommunene? 

 

 

Eventuelt  

- Styret i HLF sin forventningsavklaring ved mottatte saker fra våre medlemmer med 

ønske om råd/bistand: Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene.  

 

Lokalforeningstillitsvalgte er benevnelsen lokalforeningstillitsvalgt benyttes om 

yrkesforeningenes representanter i lokalforeningenes styrer. Disse skal samordne de 

tillitsvalgtes arbeid for vedkommende yrkesforening innenfor egen lokalforening. 

 


