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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 17.06.14 kl 20:30
Sted: Telefonmøte
Innkalt: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Dag Malm (Psl), Leni Hassfjord (Ylf),
Ulla Dorte Mathiesen (Of), Louise Carlsen (Nmf), Elisabeth Olstad, Ingemar Rödin (Namf),
Karsten Kehlet, Anton Giæver (Af).
Meldte avbud: Gro Østli Eilertsen (Lvs)
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Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 27.05.14
Vedtak: Innkalling, saksliste ble godkjent. Referat fra møtet 27.06.14 ble
godkjent.

Sak 53/14

Orienteringssaker (faste saker merket *)
• UNN – Ny plan for ny A-fløy – Leni
– Budsjettoverskridelser – Leni/Ulla Dorte
o Det vil nå bli kuttet ytterligere i tjenestetilbud ved UNN
grunnet budsjettoverskridelser og det settes spørsmål ved
forsvarligheten av dette.
– Dialogmøte mellom direktøren og Dnlf 17. juni
o Det orienteres om den seneste tids uroligheter som har
vært fremstilt i media ved UNN.
– Forhandlinger – Streikberedskap – Leni/Ulla Dorte
o Vi er nå i gang med sentrale forhandlinger i
hovedtariffoppgjøret. Det er liten bevegelse og oppgjøret
ser ut til å blir flyttet til etter sommeren.
– Mediaoppslag – Ulla Dorte/Leni
• Møteplan 2014*
o 6. januar
o 12. februar
o 18. mars
o 29. april
o 27.mai
o 17. juni
o 20. juni - Årsmøte
• Hurtigruteseminaret 2014 14. – 16. oktober 2014 Joe
o Styrets medlemmer oppfordres til å melde seg på, samt oppfordre
kolleger til å melde seg på
• Lokalforeningskurs sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 – Leni
• Nyhetsbrev for Lokalforeningene
• Den store legefesten – økonomi – Leni
• Økonomi* – Dag
• Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth
o Siste nummer ble sendt ut 15.mai, men normal åpningsfrekvens.
• Hjemmesiden* - Jo-Endre

•

Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
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Årsmøtet 2014
Styret har gjennomgang av program, og fordeles oppgaver i forbindelse med
årsmøtet.
Vedtak:
Styret tar diskusjonen vedr planlegging av siste deler av årsmøtet til
orientering.
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Budsjett 2015. – Dag, Jo-Endre
Styret går gjennom budsjettet for 2015, hvorav forslag om økning av den årlige
årsmøtefastsatte kontingenten fra kr 200 til kr 250. I tråd med økt
medlemsrettetaktivitet økes postene kollegiale tiltak og faglige møter/kurs.
Dette ligger inne i utsendt budsjett.
Til orientering er regnskapet for 2013 er revisorgodkjent med et overskudd på
75 000, og vil bli lagt frem for årsmøtets godkjennelse.
Vedtak:
Styret vedtar det fremlagte utkast til budsjettet, og legger dette frem for
årsmøtet.
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Skalpellen 3 – 2014 Elisabeth og Jo-Endre
Det planlegges å sende ut et nytt nummer over ferien (medio september), styret
diskuterer forslag til artikler i neste nummer.
Vedtak:
Neste nummer av skalpellen sendes ut medio september, styret følger opp
sakene til neste nummer.
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Kurs i Troms legeforening.
Det ble lagt planer for kursaktivitet høsten 2014/vår 2015 jmf diskusjon fra
forrige styremøte. Det planlegges kurs i:
• Ultralyd for ikke-radiologer (modul 1),
• Akuttkurs for allmennleger.
• Småkirurgi og behandling av enkle brudd
Vedtak:
Styret fortsetter arbeidet med planlegging og arrangering av kurs, videre
oppfordres styrets medlemmer å stimulere kolleger til å lage kurs. Samarbeid
med Fylkesmannen kan vurderes.
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Planlegging av høsten 2014
Møtedatoer
Styret diskuterer temaer styret ønsker å arbeide med høsten 2014.
Vedtak:
Styret tar diskusjonen til orientering. Aktuelle tema kan være Debatt om
samhandlingsreform og debatt om nasjonal sykehusplan, evt ny legefest.
Møtedatoer og videre diskusjon av tema for styrets arbeid høsten 2014
behandles på neste styremøte.
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Eventuelt
- Oppsummering av økonomien vedr vårkurset i Harstad

Tromsø, 12. august 2014
Jo-Endre Midtbu
Leder

Louise Carlsen
Sekretær

