
Protokoll fra Generalforsamling for Legenes forening for 

kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet 

Generalforsamlingen ble avholdt torsdag 5. November 2020, kl 1330-1415 på  Legenes hus, 

Christiania Torv 5, 0158 Oslo. På grunn av koronapandemien var det kun seks medlemmer, til stede.  

I tillegg deltok 68 medlemmer elektronisk via følgende lenke: 

https://join.nhn.no/webapp/conference/712928?callType=video 

 

1. Leder Olav Røise ønsket velkommen. 

 

2. Olav Røise ble valgt som møtedirigent. Sirin Johansen og Janicke Mellin-Olsen ble valgt til å 

underskrive protokollen.  

 

3. Dagsordenen ble godkjent. 

 

4. Olav Røise gjennomgikk Årsberetningen fra styret som ble godkjent.  

 

5. Olav Røise redegjorde for at det ikke kunne legges frem regnskap for 2020 og budsjett for 

2021 fordi vår kasserer har vært og fortsatt syk. Styret fikk tillit til å lage et regnskap og 

budsjett som vil bli sendt ut til medlemmene i etterkant av Årsmøtet.  

 

6. Medlemskontingent for 2021 ble holdt uendret; 300 for vanlige medlemmer og 150 for 

studentmedlemmer.  

 

7. Saker fra styret  

A. Vedtektsendringer. Ellen Deilkås presenterte følgende forslag til vedtektsendring: 

1. Ansvar for å arrangere høstmøtet. Å endre Pkt 2, kulepunkt 7 fra  

Foreningens formål er å: 

«- Arrangere et faglig møte årlig med deling av erfaringer på 

kvalitetsforbedring og vitenskapelige presentasjoner (høstmøte)».  

 

Til 

 

«- Bidra til å arrangere et årlig faglig møte med deling av erfaringer og 

vitenskapelige presentasjoner om kvalitetsforbedring, (høstmøte) i samarbeid med 

andre aktører, og andre organisasjonsledd i Legeforeningen» 

 

2. Valg av valgkomite. Pkt 4 i vedtektene foreslås endret fra;  

https://join.nhn.no/webapp/conference/712928?callType=video


4. Foreningens virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer med 2 

varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for en periode på to år. Leder velges særskilt. 

Kasserer og sekretær utpekes internt blant styremedlemmene. Det er anledning til a stille 

til gjenvalg to påfølgende ganger. 
 

til; 

4. Foreningens virksomhet ivaretas av et styre på 7 medlemmer med 2 

varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet for en periode på to år. Leder velges særskilt. 

Kasserer og sekretær utpekes internt blant styremedlemmene. Det er anledning til a stille 

til gjenvalg to påfølgende ganger. Årsmøtet velger en valgkomite med tre medlemmer. 

Valgkomiteen velges for to år. Valgkomiteen utpeker sin egen leder.  

 

Pkt 7 i vedtektene foreslås endret fra; 

- Foreta valg av styre og revisor…. 

til; 

- Foreta valg av styre, revisor og valgkomite…. 

Styrets forslag til endringer av vedtektene ble vedtatt enstemmig med den endring at 

«(høstmøtet)» ble fjernet fra første forslag.   

B. Strategidokument for styrets arbeid ble gjennomgått av Asgeir Kvam og tatt til 

orientering. Årsmøtet tok arbeidsdokumentet til etterretning med følgende vedtak: 

i. - Styret arbeider videre med strategien for fremleggelse til vedtak på neste 

GF 

ii. - Styret bruker foreliggende dokument som en veileder om prioriteringer av 

arbeidet i inneværende periode. 

 

8. Valgkomite ble valgt med følgende medlemmer: 

A. Hans Ole Siljehaug 

B. Jannicke Mellin Olsen 

C. Sirin Johansen  

 

9. Eventuelt. Det var ingen saker. 
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