
Referat fra styremøte 30. august 2017 
Tilstede: 
Benjamin Storm, Barbara Baumgarten-Austrheim, Frida Andræ (ny FTV OF), Ingrid Ølness (ny vara 
FTV YLF), Irina. Eide, Morten Juul Sundnes, Nora Jamissen, Karoline Jensen, Randi Sjøvoll, Klaus 
Becker og Stian Holmvik. 
 
Forfall: Per Cato Stenhammer (ny FTV YLF), Margit Steinholt, Espen Waage Skjeflo. 

Tove Myrbakk møtte fra sekretariatet. 

Sak 16/17:  Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: 

Ingen merknader. 
 

Sak 17/17:  Orienteringssaker 
 
Fra Helgelandssykehuset: 
Klaus Becker orienterte. Sykehusdirektøren gikk av i juni pga uenighet om Nye Helgelandssykehuset 
og videre utredninger. En del usikkerhet rundt prosessen videre. 
 

Fra Nordlandssykehuset: 
Benjamin Storm orienterte. Underskuddet øker og det kommer stadig flere innstramninger. 
 

Nye representanter fra yrkesforeningene i styret i NLF fra 1.9.17: 
De nye representantene presenterte seg. 
 

Valgkomiteens innstilling: 
Forelå ikke skriftlig til møtet, men ble referert muntlig.  
 
Kursvirksomhet høsten 2017: 
Stian refererte fra møtet som var 28.8  med Eirik Hugaas Ofstad og Kjell Arne Helgebostad. Ønske om 
mer struktur og samarbeid med styre, jfr sak om vedtektsendring og forslag om at leder i 
kurskomiteen blir fast medlem av styret. 
  
Helsepolitisk konferanse i Svolvær: 
Tove Myrbakk orienterte. Margit Steinholt har gått inn i komiteen for Stian Holmvik, og fortsetter i 
komiteen til etter avvikling av konferansen i oktober/november.  
 
Regionutvalg Nord 
Det har ikke skjedd noe nytt her. Det avventes om det kommer henvendelse om dette, enten fra 
sentralstyret eller fra de andre lokalforeningslederne. Følges opp av Hedda/Benjamin. 
 
Medisinsk filosofisk forum Nord – fremtidig drift 
Styret ser veldig positivt på den store aktiviteten i MFFN og tar til etterretning av forumet vil være 
mer integrert i NLF. Eirik Hugaas Ofstad søker om tilskudd for 2016 og 27. I regnskap for 2016 står 
forumet med et underskudd. Forumsmøtene vil bli streamet slik at medlemmer i nord- og særfylket 
også får ta del i de.  
 



Regional konferanse om rekruttering og stabilisering i Vesterålen 2018 
Det er tatt initiativ til å få en rekrutterings- og stabiliseringskonferanse i Vesterålen våren 2018, 
fortrinnsvis juni. De siste avisoppslagene i VG om krise i fastlegeordning og erfaringer fra Nordland 
viser at dette er viktig å ta tak i. Nasjonalt senter for Distriktsmedisin og Fylkeslegen i Nordland er 
positive til å være med. KS Nordland er også kontaktet, men har ikke svart.  
 
Vedtak: 

Tove Myrbakk følger dette opp.  
 

Sak 18/17: Årsmøte 2017 
 
Årsberetning 
Årsberetningen ble gjennomgått og noen feil rettet. Beretningen ble levert underskrevet til revisor. 
 
Regnskap 2016 
Regnskap for 2016 ble gjort opp med et overskudd på 110 537 kroner. Det bemerkes at tilskudd fra 
Fritt Ord på 50 000 ikke kom før februar 2017, og at en har søkt dekket underskudd for kurs G i 2017. 
Begge deler kommer på regnskap for 2017. 
 
Budsjett 2017 
Styreleder har jobbet mye med budsjett for 2017 de siste dagene før årsmøtet, men var klar på at 
budsjettet som var fremlagt lite gjenspeiler aktiviteten i foreningen. En erkjennelse om viktigheten av 
å ha et godt budsjett å styre etter gjør at styret bør revidere og jobbe mer aktivt med budsjettet 
fremover.  
 
Sak om vedtektsendring  
Sak om vedtektsendring tas opp på årsmøtet, og medfører at leder i kurskomiteen blir fast medlem i 
styret støttes av styret. Dette vil gi bedre kommunikasjon mellom styret og kurskomiteen og bedre 
kontroll over aktiviteten og bruk av sekretariatsressursene. 
 
Nordlandsdokter`n 2017 
Hanne Kvarenes er ikke tilstede på standuparrangementet. Hennes mann er der og mottar prisen på 
hennes vegne. Hun ringes opp via Skype og Benjamin Storm leder dette. Pressemelding ble sendt ut 
29.8 med sperrefrist kl. 19.00 den 30.8. 
 
Årsmøtefest og standup – gjennomføring 
Rundt 110 har meldt seg på arrangementet. Bådin v/Eirik Hugaas Ofstad ordner med lyd og 
mat/drikke. 
 

Sak 19/17: Eventuelt 
 
Valgkomiteen inviteres med på lutefiskmøtet i desember.  
 
 
Tove Myrbakk 
Referent   
   
 

 


