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Styremøte Refsnes Gods søndag 10. april kl. 12.00  

Saksnr Beskrivelse / Tiltak Ansvarlig / 
Tidsfrist 

04/01 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 
 

 

04/02 Godkjenne referat 08.03.16 
 
 

 

04/03 Søknad om støtte til MedHum 
Skal vi støtte dette 
Leders forslag er at ØLF støtter dette med kr. 10 000,- 
Styret vedtar å støtte MedHum 

 

04/04 Årsmøteseminar i april 2016  

 Refleksjoner etter helgens årsmøte 

 Ønsker mere mingling på lørdagskveld, slik at flere treffer hverandre. 

 Sjekke med andre steder i Østfold – Pris på arrangement, til neste årsmøteseminar. 

 Skal hver yrkesforening ha et eget møte i forbindelse med årsmøteseminaret? 

 Diskuterer ekstra kontingent – skal ikke være bærende for aktiviteten, men kan være et 
tilskudd til å få gjennomført et godt faglig seminar, for hele legegruppen i ØLF. 

 Skal kurskomiteen ha den faglige delen av årsmøteseminaret? 

 Har legeforeningen sentralt et kartotek over aktuelle temaer og personer som kan bidra 
med foredrag? 

 Intensjonen er at det skal være fag som favner alle yrkesforeningene 

 Rammen kan være den samme 

 Questback sendes ut til alle årsmøtedeltakerne 

 Forslag på å ha møtet fra fredag til lørdag? 

 Erfaring tilsier at innholdet og ikke lokalitet gjør seminaret, men vi bør også tenke 
geografisk plassering 

 Oppnevne en årsmøtekomite – hvem gjør hva – ha en egen leder for arrangements 
komité av årsmøtet. 

 Årsmøteseminaret er flaggskipet til ØLF 

 Foreslår første helg i april for neste årsmøteseminar:  1. og 2. april 
 

 

04/05 Veien videre 
Saken flyttes til neste styremøte 
 

 

04/06 Årets Østfold lege 
Saken flyttes til neste styremøte 
 

 

04/07 Høringer  



Yrkesforeningene svarer ut høringer for aktuelle forening. 
ØLF kan svare at de støtter andres svar, må da leses gjennom. Svarer ut det som er naturlig for 
ølf å kommentere 

04/08 Evt. 

 Styret vedtar at kurskomitéen skal være representert til alle styremøter, de skal derav får 
innkalling og referat. Kurskomitéen bestemmer selv hvem som stiller på møtene. 

 Møteplan høsten 2016:  
Tirsdag 300816 
Tirsdag 270916 
Tirsdag 251016 – aktuell dato for medlemsmøte? Styremøte i forkant 
Tirsdag 151116 
Torsdag 011216 – juleavslutning for styre og hele kurskomitéen 

 Neste styremøte 2. juni – sommeravslutning 
 

 

   

 


