
 

 

 

Referent: Marianne Rask 

Tilstede: 
Jens Lind Larsen, leder 
Kristin K. Utne 
Robert Magnusson 
Christian Nyquist 
Vibeke Dons Wankel 
Kjell Ingar Bjørnstad 
Halvard Bø 
Anne Karin Rimen 
 

Kopi(forfall fra møtet merkes med *) 
Trygve Kase 
Lise Storhaug 
Kristel Gilberg 
Espen Storeheier 
Mirjam Kilen 
Astrid Rutherford 
 

 

Referat styremøte Østfold legeforening 2. juni 2016 
Sted: Kambo gård 
Saksnr Beskrivelse/tiltak Ansvarlig /  

tidsfrist 

06.01 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 
 

06.02 Godkjenne referat 10.04.16 

https://legeforeningen.no/lokal/ostfold/referater/ 

Kurskomiteen:  

Ber om at datoene for kurs legges ut tidlig, uten ferdig kursplan, denne kan 
komme i ettertid.  Viktig å få ut datoene så primærlegene kan planlegge. 
 

 

06.03 Årsmøteseminar 2016 

Gjennomgang av evaluering fra deltakerne på årets seminar. 
 

 Sekretær sjekker ut med Rømskog, pris og plass for ØLF sitt 
årsmøteseminar neste vår. 

 Ønske om kurs på fredag, årsmøte og seminar lørdag og tema møte 
søndag. 

 Kurs som favner alle legegrupper, både privat praktiserende og offentlig 
ansatte. 

 Ha en arrangements komite som jobber med årsmøteseminar, denne 
settes sammen første møte etter ferien. 

 Høringer besvares om det er relevant for vår lokalforening. 

 
Sekretær 
kontakter 
Rømskog  
 
 
 
 

06.04 Medlemsmøte 25.10.16 

Tema diskuteres:  

 Placeboeffekt – foredrag – Kristin Utne sjekker ut med en 
foredragsholder 

 Global infeksjonsmedisin - Folkehelseinstituttet 
Jobber videre med disse to temaer 

 

06.05 Veien videre 
Årsmøteseminar? Nyttårsball? 
Dette diskuteres og besluttes at ØLF styre ikke har kapasitet til slike 
arrangement. 
Fortsette med dagens form. 

 

06.06 Årets Østfold lege 

Skal det jobbes videre med dette 
Forslag med begrunnelse 

 
Sekretær 
utarbeider 

https://legeforeningen.no/lokal/ostfold/referater/


Hva skal kriteriene være? 
Sekretær omformulerer tekst for til Oslo, slik at den passer til Østfold 
legeforening. 

forslag 
begrunnelse 
Østfold legen 

06.07 Høringer 

Ingen høringer som skal besvares denne periode 
 
 

06.08 Landsstyremøte 2016 
Rolig landsstyremøte 
Ikke valg i år. 
Info om møtet fra de som var til stede. 
Neste år i Ålesund 
ØLF kan sende et delegat på lokalforeningens regning. 

 

06.09 EVT. 
Høstens møter: 
Tirsdag 30.08 
Tirsdag 27.09 
Tirsdag 25.10 – Medlemsmøte 
Tirsdag 15.11 
Tirsdag 01.12 - Julemøte 
 

 

 

 


