Innkalt

Funksjon

Forening

Presens X /Forfall 0

Stein Helge Tingvoll Hansen

leder

OLF

X

Tor Inge Kristianslund

Kasserer

årsmøtevalgt AF

X

Oda Hammerstad

Styremedlem

årsmøtevalgt YLF

X

Sigurd Breder

vara

årsmøtevalgt YLF

X

Eivind Westrum Aabel

Styremedlem

YLF

X

Birger Olsen

Styremedlem

PSL

X

Karianne Aasen -

Styremedlem

NAMF

0

Siw O. Fosheim

Styremdedlem

ALF

X

Håvard Olsen

Styremedlem

LSA

X

Jens Mørch

Sekretær - vara

årsmøtevalgt vara LSA

X

Saksliste for styremøte 12.oktober Lasse liten, Gjøvik
1. Godkjenning av referat styremøte 11.sept
2. Høstmøtet Pellestova.
Innføre Ungdomsrabatt – 50% rabatt er foreslått for å stimulere deltagelse.
a. Fredag 17.11.:
i. 18:30 Velkommen
ii. 18:45 kulturelt innslag/kåseri
Trond Markestad har bekreftet.
Bestill ham til edutainment på fredag og i panel lørdag…
30 min.
Oda har kontakter mht kulturinnslag (Tango / Bandoneon).
iii.20:00 middag
b. Lørdag 18.11:
i. 08:00 Frokost
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ii. 09:30 foredrag/diskusjon/ panel
Tema: «Hjerneslag – framtidens håndtering»
Nevrolog Tingvoll
Allmenlege/Legevakt Atle Rosendal
Indremed: Kristin Kornelia Utne nestleder YLF
Panel - også m/ Trond.

iii.13:00 lunsj
iv.

Styremøte i forlengelse av lunsjen

3. Dekning av bevertning i forbindelse med tillitsvalgmøte SI, Oda
informerer.
Drøfting: prinsipiell sak, der det sees på som naturlig at OLF støtter
aktivitet på tillitsvalgt nivå.
Dette er for SI tillitsvalgte, og kan alternere mellom Hedmark og Oppland.
Vedtak: OLF dekker utlegg for bevertning på tillitsvalgtmøter ihht søknad og
faktura.
4. Ledersamling 8.-9. november Gardemoen. Mulighet til at en til kan være
med.
Ingen melder seg...

5. Planlegging neste år, blant annet årsmøtet med foredragsholdere.
a. Årsmøte på Nytun – vurdere flytte fra 15-16.06 til 09-10.06 - for å få med
ønskede personer for å fronte legehelse…som tema. Markestad, Mjaaseth, Rep.
fra Villa Sana. SHT sjekker ut dette.
b.
6. Høringer:
a. Nasjonalfaglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen. Høringsfrist
15.11.2017 https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/
nasjonalfaglig-retningslinje-for-mat-og-maltider-i-barnehagen/
hoeringsgrunnlag/
Ingen
b. Regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra
folketrygden opptjent etter nye regler. Høringsfrist 25.10.2017. https://
beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/regler-for-samordning-avoffentlig-tjenestepensjon-med-alderspensjon-fra-folketrygden-opptjentetter-nye-regler/hoeringsgrunnlag/
Ingen
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c. Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang
til helsedata. Høringsfrist 14.11.2017. https://beta.legeforeningen.no/
hoeringer/interne/2017/rapport-fra-helsedatautvalget-et-nytt-system-forenklere-og-sikrere-tilgang-til-helsedata/hoeringsgrunnlag/
Ingen
d. Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Høringsfrist 14.11.2017. https://
beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2017/endring-i-forskrift-omkommunenes-helsefremmende-og-forebyggende-arbeid-i-helsestasjons-ogskolehelsetjenesten/hoeringsgrunnlag/
Jens.

7. Oppdatering av årshjulet
Eivind redigerer og oppdaterer. Sender ut etterpå.
8. Eventuelt
a. Oda orienterer om ny foretakstillitsvalgt Frederik Eng, som oppleves å ivareta
vervet på en positiv måte.
b. Oda orienterer om et forvarsel fra direktøren på SI om hvilke
sykehusalternativ som man vil lande på – ett hovedsykehus… og har
oppfordret tillitsvalgte til å begynne vurderinger av hvilke funksjoner som skal
være i eksisterende bygningsmasser.
Det blir en rekke refleksjoner rundt konsekvensene…
c. Eivind orienterer om sykehuslegeaksjon i Polen – protest mot arbeidsforhold,
og faktisk høy dødelighet blant helsearbeidere i sin alminnelighet og yngre
leger i sær, som antas relatert til arbeidssituasjon. Dnlf følger situasjonen mht
støtteerklæringer.
d. Jens: anmodning om bedre oppdatering av OLF sin hjemmeside. Eivind
orientere om at styresammensetningen følger godkjent styresammensetning
– og at personalia til styremedlemmer følger det som er lagt inn av den enkelte i
medlemsprofilen sin.
Ellers konsensus om at vi må etterse at hjemmesiden er så aktuell som mulig.
For øvrig skal nettplattformen endres…
9. Neste styremøte
Pellestova 18.11 -- siden Julemøte 07.12.17 Gjøvik
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