
Referat 22. august 2013  

Sted. Legenes hus, Oslo. 

 

Til stede: 35 av i alt 2480 medlemmer. 

Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene og lagt ut på nettsidene til ALF  

10. juni. De av medlemmene som ikke har e-post, fikk tilsendt per post. I ettertid er årsmøtet 

annonsert i Nyhetsbrev nr. 1-2013 som ble sendt medlemmene per e-post  

19. juni. Innkallingen ble sendt medlemmene i god tid i henhold til ALFs vedtekter. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 Sak 2. Valg av møteleder og tellekomité 

Forslag til møteleder: Arne Røde 

Forslag til tellekomité: Randi Mjøen og Astrid Jelstad 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 Sak 3. Vedtak av sakliste  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 Sak 4. Årsberetning for 2012 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøenredegjorde for 

kursvirksomheten. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

Sak 5. Regnskap for 2012 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2012. Aktivitetsregnskapet 

viste et overskudd på kr. 440 149,-, mot budsjettert regnskap på  

kr. 93 139,-.  

Regnskapet føres av Byrået i Son AS og framlegges i henhold til regnskapsstandard for 

ideelle organisasjoner. Revidert og godkjent av PricewaterhouseCoopers AS.  

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

 

Sak 6.  Budsjett for 2014 

Det ble lagt fram et budsjett for 2014 i balanse. Grunnlag for budsjett i balanse og ikke 

overskudd, er at man ikke visste hvor mye lokalforeningene ble tildelt av kontingentmidler fra 

Legeforeningen ved budsjettoppsett. Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er 

også lagt til grunn. 

 

 Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – uendret kr. 200,- (ikke pensjonister) 

- Lederhonorar – endres fra kr. 80 000,- per år til 100 000,- 



- Honorar til styret – endres fra kr. 1 200,- per møte til 1 500,- 

- Honorar til leder kurskomité – endres fra kr. 25 000,- per år til 30 000,- 

- Møtegodtgjørelse for kurskomiteen/andre møter – økes fra kr. 695,- til 1 000,- 

- Praksiskompensasjon – uendret kr. 7 400,-  

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

Sak 7.  Endring/justeringer i Akershus legeforenings lover 

Det var foreslått små endringer i teksten under avsnittet «Nye vedtekter...» og under § 6, 8, og 

10. Under § 6, avsnitt «Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet 

styret senest...» var det foreslått at 6 uker før endres til 8 uker før. 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

Sak 8.  Signatur og prokurarett 

Signatur ble foreslått tildelt rollene styrets leder og nestleder og at signatur tildeles styrets 

leder og nestleder hver for seg. 

Prokura ble foreslått gitt til konsulent Anita Ingebrigtsen i ALFs sekretariat. 

Vedtak: Enstemmig godkjent.   

Sak 9.  Valg for perioden 1.9.2013-31.8.2015 

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av Arne J. Hjemmen i valgkomiteen. 

Leder: 

Allmennpraktiker Arne Røde, Oslo/Stabekk 

Fritt valgte representanter: 

Overlege Aage K. Huseby, Ahus 

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås 

Vara fritt valgte: 
Allmennpraktiker Eivind Myhre, Son  

Overlege Mads Anders Oksum, Ahus 

 

Styrets representanter m/vara fra yrkesforeningene: Allmennlegeforeningen, Praktiserende 

spesialister landsforening, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Leger i samfunnsmedisinsk 

arbeid, Overlegeforeningen og Yngre legers forening har sine egne valg som blir innrapportert 

til Legeforeningen sentralt.  

Kurskomitémedlemmer: 

På valg – perioden 1.9.2013- 31.8.2017: 

Allmennpraktiker Gjertrud Lødøen, Østerås (leder) 

Overlege Helge Vogt, Ahus 

Allmennpraktiker Vibeke Løvdal, Bærum kommune 



Ikke på valg – er valgt fram til 31.8.2015: 

Samfunnsmedisiner Dianne E. Steenberg, Oppegård kommune  

Allmennpraktiker Arne Hjemmen, Lommedalen  

Valgkomité:  

Allmennpraktiker Arne Hjemmen, Lommedalen 

Overlege Jan Emil Kristoffersen, Ahus 

ØNH-spesialist Kjell A. Dalby, Drøbak 

Revisor: 

PricewaterhouseCoopers AS v/ Nils-Kristian Krogh. 

Vedtak: Enstemmig godkjent. 

  

Som tidligere år var det ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått 

bort siste året.  

Kommunelege Axel Valen-Sendstad ble overrekt blomster og gave som takk for sitt 

mangeårige engasjement i foreningen. I 35 år har han hatt ulike verv, bl.a. som 

hovedtillitsvalgt for allmennlegene, styremedlem, revisor og medlem av valgkomiteen. 

Styremedlemmer som ikke har tatt gjenvalg ble også takket. 

Etter årsmøtet var det forelesning ved allmennpraktiker Arne J. Hjemmen «Å være doktor i et 

ekstremt isøde – Erfaring fra ett år på Troll forskningsstasjon i Antarktika». 

 


