Referat styremøte/arbeidsmøte Hordaland legeforening
18.januar – 19.januar 2019, Solstrand Hotel & Spa

Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Øivind Wesnes (AF), Anne Laue
(årsmøtevalgt), Arleen Aune (årsmøtevalgt), Solveig Jonasson (YLF) vara, Anne Kristine Jordal (NAMF), Eva
Gerdts (LVS, Tord Moltumyr (LSA), Kristin Sæle (OF),) og Lene Dæhlin (NMF)
Gjest: Katja Løvik, Paraplyen
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF og Øivind Wesnes (AF)

01/19) Gjennomgang av referat fra 11.12.2018 – Godkjent med et par små endringer.
02/19) Økonomisk status
Økonomisk status. Solid økonomi med et overskudd i 2018 på ca kr 700 000.
Kjøkkenet bør pusses opp. Det foreligger tegninger av ny kjøkkeninnredning stipulert til kr
1,5 mill. HLF vil be om et vesentlig lavere anbud på maks kr 1 mill for hele arbeidet. Man vil
forsøke å få noe fra Husfondet. Ev. må HLF låne kr 1 mill eller kr 500.000.
Kontrakten med S+S er gyldig til 1. august 2019 og må forhandles på nytt sommeren 2019.
03/19) Høringer – gjennomgang av årets Høringer.
Rask gjennomgang av alle aktive høringer. Diskuterer arbeidsledige leger, behov for leger her
i landet, ad hoc-løsninger på sykehusavdelinger osv. Dette er en hovedsak for Sentralstyret og
alle involverte yrkesforeninger. Det nye sentralstyret vil sannsynligvis få 6 nye medlemmer.
Presidenten ønsker gjenvalg. Høringen om medisinerutdanningen og læringsmål skal
vurderes videre av styret– denne gjennomleses innen neste styremøte i februar – frist
18.februar 2019. HLF styret tar denne høringen opp igjen som sak i styremøte 19.februar og
et ev. høringssvar sendes samme kveld.
04/19) Fastsette styremøtedatoer 1. halvår 2019.
19.februar, 19.mars, 23.april, 14.mai, alle kl 19.00. Siste møte 11. juni kl 18.00
(avslutningsmøte med middag). Årsmøte ca 22. mai.
05/19) Årsmøte med seminar
Legenes hus er 150 år i 2019. Tema: Medisinsk historie ved Øivind Larsen, og historien om
familien Gade. Gunnar Ramstad spør Gunnar Stålesen om han kan bidra. Andre navn på
blokken er Irgens, Lærum eller Bjørn Godøy som har skrevet historien om spedalskhet i
Bergen. Tema: Alrek helseklynge. Vurderer gave til Legenes hus fra HLF i forbindelse med
jubileum.
NB: Årsmøtevalgte styremedlemmer skal nå ha to nummererte varamedlemmer
Kristin Sæle kontakter Clara Gjesdal om bidrag. Adm. Konsulenten sjekker forfatter bak
historien til Legenes Hus på HLF hjemmeside.
Forslag til underholdning: kammermusikk, klesdrakter/kostyme (teateret i Bergen).
06/19) Gjennomgang av HLF vedtektene, ev. endringer
§2.: Foreningen er en lokalavdeling i Den norske legeforening, og som lokalavdeling
omfattet av Legeforeningens lover.
§5.: Til æresmedlem kan styret velge enhver som Hordaland legeforening vil hedre i særlig
grad. Styret diskuterer konkret valg av æresmedlem, og hvilken type gave som skal
symbolisere æresmedlemskapet

§10.: Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer.
§13.: Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 1. mars, og
kunngjort for medlemmene minst fire uker før årsmøtet.
Årsmøtevalgte styremedlemmer skal være to stk, med tillegg 1 vara hver.

07/19) Paraplyen
Frist for innlegg i Paraplyen nr. 1 er 8. februar, deretter, 7. juni, 30. august og 1. november.
Aktuelle tema for 2019 diskuterer, ev. temanummer: valg, medisinsk historie og
fremtidsutsikter, selvmordsforebygging. De eldste skriftlige kilder om HLF er fra 1949, så
HLF er sannsynligvis 70 år i år. Redaktør vil spørre Lorentz Irgens om å skrive et innlegg
eller Dan Andreassen (pensjonert fylkeslege) og sjekker med Tidsskriftets redaktør om
spesialitetenes historie. Mulig Sogn og Fjordane legeforening har noe materiale. Forslag til
tema er «gjør kloke valg». Paraplyen nr. 1 har tema valg, nr. 2 oppsummerer
Landsstyremøtet, årsmøtet og ev. tema om utenlandske leger i Norge.

08/19) Valg 2019
Valg 2019. Leder kan ta gjenvalg, men vil trå tilbake hvis andre egnede kandidater skulle
melde seg. Anne Laue ønsker å fortsette som leder i kurskomiteen og som valgt kandidat i
HLF. Arleen Aune ønsker også gjenvalg.
Styret diskuterer tillitsvalgtes arbeidsforhold og vilkår ved sykehusene.
Kurskomiteen består av Anne Laue, Jon Aamaas, Stine Alp, Khuo Duong, Geir Erik Vattekar
Valgkomite: Grethe Vold, Kate Aase, Eivind Solheim. Karin Stang Volden kontakter Kathe
Aase, slik at valgkomiteen setter i gang sitt arbeid.
Eventuelt
Neste styreseminar på Solstrand blir 17. til 18. januar 2020.
HLF ønsker møte med styret i Sogn og Fjordane legeforening for å diskutere fremtidig
samarbeid. Leder i HLF er i løpende kontakt med leder i S&Fj lf, Ronny Cassells.
Forslag om at helseforetakene legger ut ledige stillinger for allmennlegenes sykehusår. Svaret
er at disse stillingene skal ligge på foretakenes hjemmeside. Legejobber.no ønsker å avertere.
Vikarservice for leger på HLF hjemmeside må oppdateres og markedsføres på nytt, også i
Paraplyen.
Juletrefesten: 175 påmeldte, men litt færre fremmøtte og relativt godt treff med
underholdning av kor, klovn, nisse og juletregang.
Skal vi søke om å avholde landsstyremøtet i 2021, 8. – 10. juni? Festspillene slutter den 9.
juni og vi bør derfor arrangerer middagen tirsdag 8. juni. Forberede som egen sak på neste
styremøte 19.februar.
Vedtak: Hordaland legeforening vil tilby seg å arrangere dette.

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445

