
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Trygve Kase, PSL – Nestleder 

Lise Storhaug, LSA 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt 

Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara 

Kristin K. Utne, YLF 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF 

Tone Eriksen, Namf vara 

Robert Magnusson, AF 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Ole Fredrik Lund, OF* 

Ann Karin Rime, OF* 
Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt* 

Kristel Gilberg, Namf* 

Vibeke Wankel, PSL vara* 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara* 

Halvard Bø, LSA vara og kasserer* 

 

 

Styremøte 12.01.16, Inspiria kl. 18.00 
 

 
Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/01 Godkjenne innkalling og agenda 
Godkjennes 
 

 

01/02 Godkjenne referat fra 03.12.2015 
Godkjennes uten kommentarer 
 

 

01/03 Registermelding til Brønnøysundregisteret med nytt styre er ikke 
godkjent (vedlegg til agenda) 

 

Etter at Christina Fredheim trakk seg som ALFs representant i Østfold 

legeforenings styre, har ALF utpekt Robert Magnusson som 

foreningens representant i styret.  

Styret i Østfold legeforening for perioden 2015-2017 består da av:   

 

Styret                

Jens Lind Larsen, Leder 

Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF 

Kristin K. Utne, YLF 

Trygve Kase, PSL – Nestleder 

Lise Storhaug, LSA 

Kristel Gilberg, Namf 

Robert Magnusson, AF 

 

Kurskomiteen 2015-2017: 

Ivar Udnæs, Leder 

Marthe Nordrum, kasserer 

Benny Adelved 

Margrethe Hansen 

 



01/04 Årsmøteseminar i april 2016 (vedlegg til agenda) 
 
Økonomi: 

 Diskuterer egenandel. Styret vedtar egenandel kr. 750,- 

 Inntil 90 deltakere. Med stykkpris kr 1790,- vil den største mulige 
negative balansen, kunne bli kr 93600,- 

 Vi bestiller i første omgang 50 rom på Refsnes Gods og justerer 
opp/ned ut fra påmelding. 

 Tidligere styrer har vedtatt at de 2 første årsmøter skulle betales i 
sin helhet av ØLF. Deretter skulle årsmøteseminaret ikke spise av 
overskuddet, og egenandel for deltakelse måtte påregnes for 
fremtidige arrangement. 

 Flere økonomiske alternativer diskuteres ut fra tilbakemelding fra 
135 av medlemmene pr 030116. 

 
Innhold på årsmøteseminar: 

Lørdag: Morgendagens helsevesen 
Søndag: Legelivet - Legehelsen 
 
Forslag til foredragsholdere/debattanter til lørdagens tema: 
Kari Kjønaas Kjos 
Christian Grimsgaard 
Petter Brelin 
Arne Refsum 
Lars Erik Flatø 
Torgeir Mikalsen 
Helsetjenesteaksjonen 

 
Viktig at alle foredragsholdere som kontaktes, får samme mail. Trygve 
Kase påtar seg å utarbeide mailen. Sender forslag til gjennomlesning 
og kommentarer til Jens Lind-Larsen og Espen Storeheier.  

 
Lørdag 09.04.16 
TEMA: Morgendagens helsevesen 
 
10.00-12.00: Årsmøte 
12.00-13.00: Egentid 
13.00-14.00: Lunsj 
14.00-14.30: Innlegg debattantene 
14.30-15.00: Pause m/kaffe: kl. 14.30-15.00 
15.00-17.00: Debatt: kl. 15.00-17.00 
17.00-19.00: Egentid: kl. 17.00-19.00 
19.00-         : Middag 
 
Søndag 10.04.16 
TEMA: Livet som lege - legehelsen 
10.00-10.30: Støtteforeningen for leger 
10.30-12.00: Innlegg om legehelsen – Villa Sana 
 
Jens sender forespørsel til Svein Rønsen om han vil være dirigent på 
Årsmøteseminar 2016. 
 
Miriam Kilen/Jens Lind Larsen: Alf Johnsen, representant i gruppen leger 
for leger kontaktes og høre om han kan ha innlegg søndag 10. april. 

 
 



 
Jens Lind Larsen begynner å utarbeide invitasjon til årsmøteseminar 
som sendes styremedlemmene for gjennomlesning og kommentarer. 

 Må inneholde informasjon om påmelding sendes til 
oelf@online.no 

 Innbetaling av egenandel kr 750,- anses som påmelding og er 
bindende. 

 Innmelding av saker til årsmøtet må sendes til oelf@online.no  
 
Alle Yrkesforeningen utarbeider en kort årsmelding og sender den til 
Leder Jens Lind Larsen, som syr sammen årsmelding. 
 

01/05 Grunnlag for praksiskompensasjon (vedlegg til agenda) 
Hvordan håndtere praksiskompensasjon. 

 Hva er nasjonal praksis for hva kompensasjon for ulike typer 
møter?  

 Jus og arbeidslivsforeningen kan vite noe om dette, Robert tar 
kontakt og sjekker ut.  

 Innhentet informasjon fra Legeforeningen sentralt fører til 
utarbeidelse av konkret praksis for utbetaling av 
praksiskompensasjon for fra ØLF. 
 

Det er kommet inn søknader – endelig vedtak etter at praksis foreligger v 
neste styremøte 

 

01/06 Høringer 
Ingen høringer ble gjennomgått på dagens møte gr tidsmangel – utsatt til 

neste styremøte. 

 

01/07 EVT 

Kasserer:  
Lise Storhaug påtar seg oppgaven som kasserer, hun og dagens 
kasserer Halvard Bø gjennomgår nye rutiner for kasserer.  
Lise og Halvard avgjør når oppgaven overføres. 
 
 
Sted for videre styremøter: 

 Styret er ikke fornøyd med dagens løsning for styremøter: 
Kostnadene og løsning for bespisning v møtene er lite 
tilfredsstillende (mange kommer direkte fra jobb).  

 Marianne undersøker med møtelokaler på Kalnes (SØK) og 
bestilling av mat, evt Marche Solli. 
 

 
Tidligere turnuslege er snytt for 1,5 år for KLP: 

 Sykehuset hadde ikke meldt inn Turnuskandidaten til KLP. 

 Dette kan ha skjedd for flere og styremedlemmene oppfordres til å 
undersøke blant sine medlemmer. 
 
 

Søknad fra to representanter i ØLF kurskomiteen om 
praksiskompensasjon v/ deltagelse på kurs for Kurskomiteene i 
regi DnLF: 

 

mailto:oelf@online.no
mailto:oelf@online.no


 Utsatt til neste møte og innhenting av informasjon fra DnLF og 
praksis 

 Svar på søknadene sendes når vedtak er gjort 
 

 


