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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

INNKALLING TIL STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 29.04.14 kl 18:00
Sted: Rica Ishavshotell
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Knut-Ivar Berglund (Lsa), Louise Carlsen (Nmf), Dag Malm
(Psl), Leni Hassfjord (Ylf), Gro Østli Eilertsen (Lvs), Anton Giæver (Af), Ingemar Rödin
(Namf).
Meldte avbud: Karsten Kehlet, Ulla Dorte Mathiesen (Of), Elisabeth Olstad
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Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 18.04.14
Vedtak : Innkalling, saksliste og referat fra møtet 18.03.14 ble
godkjent.
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Orienteringssaker (faste saker merket *)
• UNN – Ny plan for ny A-fløy – Leni
! Det ble nylig gjort endringer i planen for utbyggingen av Afløya ved UNN, og bygningsprosjektet blir nå en en-fase
bygging, over 2.5 år.
– Sommerplaner i UNN; Hva skjer? Hvor? – Leni
o Noen av sykehusavdelingene innfører sommerplaner i år.
Ulike sider ved dette ble diskutert.
– Forhandlinger – Streikberedskap – Leni/
o Det er forventet at Spekter vil presentere store angrep på
legers arbeidstid i årets hovedtariffoppgjør. Saken ble
diskutert.
o Innsparinger; sammenslåtte vaktsjikt - Leni
• Møteplan 2014*
o 6. januar
o 12. februar
o 18. mars
o 29. april
o 27.mai
o 20. juni – inkl Årsmøte
• Hurtigruteseminaret 2014 14. – 16. oktober 2014 Joe
o Sender ut påmelding på dette om kort tid.
o Styremøte samtidig?
• Kurs for Lokalforeningsledere 28. og 29. august
o Viktig at vi sender minst to fra styret på dette. Interesserte bes
melde seg til Jo-Endre
• Nyhetsbrev for Lokalforeningene
• Overlegeforeningens Årsmøte i Tromsø – Joe
• Lokalforeningskurs sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 Joe/Leni
o Se egen sak.
• Kveldsmøte 14. Mai – Per Bleikelia – Joe
• Møtegodtgjørelser for styremøtene – Joe

•
•
•
•

o Sekretær må sende inn oversikt over hvem som er på de enkelte
styremøtene til revisor, slik at styret får møtegodtgjørelse.
Økonomi* – Dag
o Behandlet under sak 38/14
Skalpellen* - Jo-Endre/Elisabeth
Hjemmesiden* - Jo-Endre
Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden * - Alle

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
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Årsmøtet 2014
Program for årsmøtet; Gjennomgang av årsrapport og regnskap, før vi går over
til årsmøteseminaret og avslutter det hele med middag. Årets Tromsdoktor.
Tema for årsmøteseminaret ble diskutert.
Kasserer orienterer om økonomien, det må lages budsjettforslag for 2015.
Kasserer sender ut et forslag til styret før neste styremøte.
Vedtak:
Styret ferdigstilte årsmeldingen. Kasserer jobber videre med forslaget til
budsjett for 2015. Invitasjon til Årsmøtet må sendes ut med neste Skalpellen
Tema for seminaret blir legers arbeidstid og arbeidsmarked.
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Skalpellen 2 – 2014 Elisabeth og Jo-Endre
Forslag til tekster mottas.
Kronikk? Intervju? Studenttekst?
Ulike tekster ble diskutert.
Vedtak:
Siste utgave av Skalpellen før sommeren sendes ut medio mai, styret
oppfordres til å levere bidrag. I denne sendes også invitasjon til Årsmøtet ut.
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Lokalt tillitsvalgtkurs for sykehustillitsvalgte 16. – 18. oktober 2014 Leni,
Jo-Endre og Ulla Dorte
Troms og Finnmark legeforening arrangerer tillitsvalgtkurs for sykehusleger
16. – 18. oktober på Hurtigruta mellom Tromsø og Kirkenes. Troms
legeforening er hovedarrangør.
Utkast til program og system for påmelding for kurset for sykehustillitvalgte
ble presentert. Johan Torgersen (Ylf), Jon Helle (Of) og Jon Ole Whist (jurist),
har så langt takket ja til å delta.
Det er plass til 40 deltagere på kurset tillitsvalgte fra UNN HF og Finnmark
HF.

Invitasjon og påmelding sendes ut før sommerferien. Lena Stemland, sekretær i
Finnmark legeforening, skal hjelpe til med å ha en sekretærfunksjon og det
praktiske rundt kurset. Fly fra Kirkenes til Tromsø må organiseres for å få
billige billetter.
Vedtak:
Styret fortsetter arbeidet med planleggingen av tillitsvalgtkurset, og sender ut
informasjon og frist for påmelding før sommerferien. Leni har ansvaret for
dette. Det opprettes kontakt med Whist og Stemland, samt Hurtigruten mtp
flybestilling.
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Høring – Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien
Se vedlagte høringsbrev.
Høringsfrist 27.05.14
Vedtak:
Styret avgir ikke høringssvar
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Eventuelt

Tromsø, 8. mai 2014
Jo-Endre Midtbu
Leder

Louise Carlsen
Referent

