
    

 Referat styremøte i Hordaland legeforening 

 

Tid og sted: tirsdag 23.04.2019 kl. 19.00, Legenes hus 

  
 

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

Moltumyr (LSA), Eva Gerdts (LVS), Anne Laue (årsmøtevalgt), Lene Dæhlin (NMF), Karin Stang Volden (PSL), 

Yngvar Lunde Haaskjold (vara YLF) 

Forfall: Anne Kristine Jordal (NAMF), Kristin Sæle (OF), Solveig Jonasson (YLF) fast vara og Katja Løvik, 

redaktør Paraplyen 

Gjest: 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF 
 

 

15/19) Gjennomgang av referat fra styremøte 19.03.2019  

Godkjent! 

 

12/19) Siste nytt fra Kurskomiteen 

Hud-kurs under planlegging, høst 2019, Grunnkurs D planlagt 28.10-31.10.2019, det 

praktiske arbeidet utføres av HLF sin adm.konsulent. Emnekurs i praksisdrift er planlagt til 

18.-19.10.2019. 

 

07/19) Paraplyen  

Neste nummer kommer beg juli. First for redaksjonelt stoff fredag 7. juni.  

 

05/19) Årsmøte med seminar 

Program avklart og ferdig. Tidligere styreleder i HLF, Finn Resch. Er invitert og kommer. 

Musikals underholdning ca kl. 17.30 av mannskoret Laudes.  

To årsmøtevalgte skal velges, samt ekstra Landstyrerepr. fra HLF styret, inkl. vara. Foreslått 

møteleder Trond Egil Hansen. Øivind Wesnes og Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent 

referenter.  

 

16/19) Regnskap 2018 

Gjennomgang av årsregnskap for 2018. HLF har foreløpig et overskudd på kr 771.664.  

Gode inntekter fra kurs, samt overføring fra Dnlf for Regionutvalg Vest, disse inntektene er 

sårbare og veldig variable. Kjøkkenet planlegges utbedret med en kostnadsramme på ca 

1.mill. Ny befaring med håndverkere skal gjennomføres, og Søtt + Salt er involvert i 

planleggingen. Finansieringsmåte er enda ikke avklart.  

Årsregnskapet til Legenes Hus viser et underskudd på kr 19.753. 

Årsregnskap for 2018 i sin helhet vil bli lagt fram for årsmøtet.  

 

Gjennomgang av budsjettet for 2020. Legges ikke opp til store endringer, stillingsbrøken til 

administrasjonskonsulten økes fra 60% til 80% som viser igjen på post for lønn.  

 

17/19) Regionutvalg Vest 

Sittende leder Janne K. Bethuelsen er på valg og utvalget håper på gjenvalg.  

Utvalget har så langt fungert på en god måte, og man ønsker det vil fortsette med nye 

medlemmer. LVS vil komme med forslag til ny representant for 2019-2021. Leger fra alle 

foretakene bør være representert.  

 

 

 



 

03/19) Høringer – Forslag til endringer i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjoner 

for leger m.v. 

Etter en runde rundt bordet om div. høringen er det enighet om at styret i HLF ikke sender 

inn høringssvar. 

 

11/19) Landsstyremøte juni 2021 

HLF har mottatt anbud fra Hotel Norge på arrangementet i juni 2021. Dette er vurdert som 

for kostbart og det legges opp til å innhente anbud fra andre hoteller.  

 

Eventuelt  

Dato for Høstmøte høst 2019 må settes på styremøtet i juni.  

 


