Innkalt
Stein Helge Tingvoll Hansen
Tor Inge Kristianslund
Oda Hammerstad
Sigurd Breder
Eivind Westrum Aabel
Birger Olsen
Karianne Aasen Siw O. Fosheim
Håvard Olsen
Jens Mørch

Funksjon
leder
Kasserer
Styremedlem
vara
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremdedlem
Styremedlem
Sekretær - vara

Forening
OLF
årsmøtevalgt AF
årsmøtevalgt YLF
årsmøtevalgt YLF
YLF
PSL
NAMF
ALF
LSA
årsmøtevalgt LSA

Presens X /Forfall 0
X
X
0
X
X
0
0
0
X
X

Referat for styremøte 11.september Mølla hotell, Lillehammer
1. Godkjenning av referat styremøte 10.juni
Godkjent – utsendt straks etter møtet, ingen insigelser.
2. Velkommen til nytt/endret Styre og nytt styremedlem Håvard Olsen, NLA.
3. Velkommen til kurskomiteen:
tilstede fra kurskomiteen: Monica Knutsen (kontaktperson for KK
moniknut@gmail.com) , Håvard Olsen, sekretær Lisbeth Rustad Hellerud
Tor Inge redegjør for motivet for å invitere kurskomiteen. Ønsker å orientere om til
tider store utfordringer mht regnskap (utgifter, inntekter m.v.), mye pga utfordringer
hos det tidligere regnskapsbyrået
Orienterer om et betydelige merarbeid for sekretær å finne bilag .m.
Det er gjort et bytte av regnskapsbyrå og det forventes bedre oversiktlighet.
I tillegg er det et ønske om å ha en tettere kontakt mellom kurskomiteen og Styret
OLF .
Kurkomiteen redegjør for planer og intensjoner – og vi enes om at styret får en
oversikt over planlagte kurs. Den største inntekten kommer fra Grunnkurs, der man
alternerer mellom Hedmark og Oppland. Lønnsomheten er mindre, og det synes å
være mindre tilfang på nye kursdeltagere til grunnkurs. (var en boom da HELFO stilte
som krav om gjennomført GK a og GKB for å kunne få refusjoner ) . Den geografiske
lokalisasjon av kurset påvirker også radiusen for rekruttering.
Vedtak: Kurskomiteen møter i Styremøtet OLF 2 ggr i året - nyår og høst – på møte
som arrangeres på Lillehammer grunnet at flertallet av KK bor på Lillehammer. Styret
sørger for at KK får møteplan.
4. Tor Inge informerer om regnskap og feil i reg. Brønnøysund registeret.
Det har vært
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108.000,- i tvangsmulkt fra Skatteetaten for ikke oppfulgt og ajourført styrelisten –
der det etter hvert er blitt en lang liste med personer som for lengst er ute av
listene, men som står som tillsuttet legeforeningen . 108,- pr dag/pr pers i
tvangsmulkt. Dette pga Brønnøysundregisteret ikke har godkjent styreprotokollen.
Varsel og purring er sendt sist registrerte leder, men videresendt .
Det viser seg at regnskapsbyrået VISMA har flere ganger vært i kontakt med tidligere
ledere og sekretær for nettopp for å få ryddet i dette, med ajourført liste . Uten at det
synes å ha blitt innsendt.
Mulkten er betalt Årsmøteprotokollen må snarest ferdigstilles og signeres. Deretter skal det gis
endrings melding til Brønnøysund, med kopi av signert protokoll.
Når dette er i orden så vil styret iverksette en prosess for tilbakeføring av midlene.
5. Samordning tillitsvalgte, ny struktur i SI med utfordring for Gjøvik og Lillehammer.
Sigurd og Eivind redegjør for prosesser etter at Gjøvik og Lillehammer har fått felles
divisjonsdirektør. Det medfører forslag om å ha felles divisjonstillitsvalg pr
faggruppe for begge – dvs 1 OLF m/vara 1 YLF m/ vara osv. Inntil videre videreføres
dagens ordning, men det vil bli krav om samling, ettersom det nå er en samlet
divisjon.
Men det reflekteres rundt at dette er forsøkt i andre foretak, og erfaringene er stort
sett dårlig – det er store utfordring for alle parter å ha ikke-tilstedeværende
tillitsvalgt.
Man må antagelig forholde seg til dette, da det synes å være juridisk holdbart. Så
man må bestrebe skadebegrensende tiltak.
6. Høstmøtet Pellestova
Det er på tide å sende ut første varsel til medlemmene. Detaljene regner vi å være
spikret til neste styremøte.
a. Fredag:
i. velkommen
ii. kulturelt innslag
Uavklart ennå
iii. kåseri
Uavklart ennå
iv. middag
b. Lørdag:
i. frokost
ii. foredrag/diskusjon
Status OLF
Tema: «Medisinske feil - etikk – ansvar - støtte»
Trond Markestad trond.markestad@uib.no har takket ja.
Ønsker en foredragsholder til, (kfr forrige notat SHT skal kontakte en )og så
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panel/refleksjonsrunde.
Forslag om å kontakte lege fra Villa Sana – SHT kontakter.

iii. lunsj
iv. styremøte
7. Høringer:
a. Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk
rett Frist: 25. september 2017
Ingen tar denne.

8. Oppdatering av årshjulet
Eivind WAa oppdaterer.
9. Neste styremøte
12.10.17 Gjøvik (Lasseliten)
10. Eventuelt
a. Luftambulanse i Innlandet på vent (JM)
Info om pressseoppslag . Refleksjonsrunde.
Erfaringsmessig underdekning, ettersom de eksisterende maksinene rammes
stadig oftere av flytidsbegrensninger. Altså et kapasitetsutfordring.
Trenger også egentlig en høyere bakkebasert anestesilege resurs.
Men vi må avvente utredningen.

Møtet avsluttet 19:55. Jens A. Mørch sekretær
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