
 
 

Referent: Marianne Rask    

Til stede: 
Jens Lind Larsen, Leder 
Lise Storhaug, Kasserer 
Miriam Kilen 
Espen Storeheier 
Astrid Rutherford 
Anne-Karin Rime 
Kristel Gilberg 
Robert Magnusson 
Jørn Gilberg 
Christian Nyquist 
Vibeke Dons Vankel 
Ivar Udnæs, Kurskomiteen 
 

Kopi til (forfall merket med*): 
Trygve Kase, nestleder* 
Kristin Utne* 
 

 

Styremøte 18. oktober Festiviteten, Sarpsborg kl. 17.00 

Sak 
nr 

Beskrivelse / Vedtak Ansvarlig / 
Tidsfrist 

10.01 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
Godkjennes av styremøtet 

 

10.02 Godkjenne referat fra styremøte 30.08.16 
Godkjennes av styremøtet 

 

10.03 Årsmøteseminar 2017 1. og 2. april. 
Diskuterer tilbud fra tre ulike steder for årsmøteseminar. 

 Thon Hotell, Halden med middag i Kongshallene  

 Refnes gods, Jeløya 

 Støtvig Hotell, Larkollen 
Styret lander enstemmig på Støtvig hotell. 
 
Leder presenterer foreløpig program for årsmøteseminaret 
 

 
 
 

10.04 Praksiskompensasjon 
Ivar Udnæs, leder av kurskomiteen  

Kurskomiteen v leder får mandat fra styret til å sende representanter 

fra kurskomiteen på det årlige kurset avholdt av legeforeningen 

relevant for kursarrangører. Kurskomiteen budsjetterer med 

praksiskompensasjon ihht legeforeningens satser for de som deltar. 

 

10.05 Årets Østfold lege 
Det legges frem en presentasjon på dagens medlemsmøte over årets 
Østfoldlege. 
Ber legene om å sende inn forslag til kandidater på oelf@online.no 
 

 

10.06 Høringer 
Ingen høringer gjennomgås på dagens møte. 

 

10.07 EVT. 
Kasserer Lise Storhaug er blitt bedt om å skaffe ny vara LSA, dagens 

 



 
 

Vara Halvard Bø, ønsker å trekke seg. Halvard inviteres til styremøte og 
styret takker ham av for lang tro tjeneste som tillitsvalgt for LSA og 
foreningens kasserer gjennom mange år. 

Robert Magnusson: Det er utarbeidet et brev til helsedirektoratet om 
ny førerkortforskrift – signeres av Allmennlegeforeningen i Østfold.  
 
SUFF – Samarbeidsutvalget for Fastleger – har anbefalt at pasienter 
som utskrives, skal være vurdert ihht forskriften og at dette skal påføres 
epikrise 
 
Neste styremøte 15 nov avlyses – planlegging av årsmøteseminar 
gjennomføres pr mail. Neste styremøte blir da torsdag 1. desember hos 
Nestleder Trygve Kase, Larkollen. 
 

 

 

 


