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Årsmøte 04.09.15 – referat  
Sted: Scandic Hotel Elgstua, Elverum  
Ref.: Anders 
 

Sak.nr. Tema   

 Forut for årsmøtet holdt prest og foredragsholder Per Anders Nordengen et engasjert, 
humoristisk og tankevekkende foredrag; «I fyr og flamme uten å bli utbrent». 

 

1 Innledning ved leder Sissel Bergaust: Ønsket gjester og medlemmer (ca 60) 
velkommen. Nevnte kort eventuelt-sak om donasjon av penger til 
flyktningekatastrofen. 
Døde kolleger(1) siden forrige årsmøte ble minnet med ett minutts stillhet. 

 

2 Valg av dirigent: leders forslag på Helle Laier Johnsen ble bifalt uten motkandidater.  

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden: Årsmøtet hadde ingen merknader til  
Innkalling og dagsorden. 

 

4 Styrets årsmelding sept. 2014 - aug. 2015 ble gjennomgått punkt for punkt. 
Margrethe Kjølseth opplyste at Magdalena Herud og Almina Vilminiene har vært med 
i Kollegial støttegruppe inneværende år. Ellers ingen kommentarer eller spørsmål til 
innholdet. 

 

5 Rapporter fra komiteer og utvalg ble gjennomgått uten kommentarer eller spørsmål. 
 
Enstemmig vedtak: Styrets årsmelding for sept 2014 – aug 2015 godkjennes. 

 

6 Regnskap og revisjon 01.01.2014 - 31.12.2014. Regnskapet ble kommentert av 
kasserer Karl-Otto Sørensen.   
 
Enstemige vedtak: 
Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2014 for Hedmark legeforening inkludert  
Kurskomiteen.  
Årsmøtet godkjenner regnskap for Gammeldoktoren for 2014. 

 

7 Budsjett for 2016 ble presentert av kasserer Karl-Otto Sørensen. 
 
Enstemmig vedtak: 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for Hedmark legeforening for 2016. 
Årsmøtet godkjenner styrets forslag til budsjett for Utstillingskomiteen for 
Gammeldoktoren for 2016. 
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8 Valg 
Valgkomiteen ved Ragnhild Dybvig la frem følgende forslag som ble vedtatt ved 
akklamasjon uten motkandidater: 
 

- Årsmøtevalgte repr. til styret i Hedmark legeforening  

Leder Sissel Bergaust, nestleder Anders Meyer og kasserer Karl Otto Sørensen hadde 

alle har frasagt seg gjenvalg 

Følgende ble valgt: 
Leder: Marthe Kvittum Tangen.  Allm.lege Tynset 
Styremedlemmer: 
Kristine Gaarder. Allm.lege Elverum, praksiskonsulent i SI 
Harald Sanaker. Lege ved Tømmerli bo- og aktivitetssenter Brumunddal 
Varamedlemmer:  
Yvonne Hagen valgt til 2. vara i stedet for Håkon Spæren Henningsen, som ikke stilte 

til gjenvalg. 1. vara Almina Vilimiene gjenvalgt. 
 
- Kurskomiteen 
Leder Gabriele Nilsen og Lars Marius Mørkved hadde begge frasagt seg gjenvalg. 
Følgende ble valgt/gjenvalgt: 
Kjersti Wien- leder  
Liv Monsbakken (gjenvalg) 
Ola Christiansen (gjenvalg) 
Ole Kaare Lunde (ny) 
Audun Nygaard (ny) 
 
- Gammeldoktoren 
Leder Erik Arnesen og medlem Signy Mengshoel ikke på valg. 

Hilde Nitteberg Teige og  Kristen O.Riddervold begge gjenvalgt.  

Hans Petter Schjønsby hadde frasagt seg gjenvalg. Christen Ringnes enstemmig valgt 

til nytt styremedlem. 

 

- Valgkomiteen 
Ragnhild Dybvig (leder) og Per Chr. Backer hadde frasagt seg gjenvalg. 
Følgende ble valgt/gjenvalgt: 
Bror Johnstad – leder 
Thomas Risom Olsen (ny) 
Else Marie Myhrhaugen (ny) 
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9 Innkomne saker 
 
2 forslag til endring i fastsettelse av honorar til styremedlemmer, og derved 
vedtektsendring, hadde innkommet – ett fra Kjersti Wien og ett fra styret i Hedmark 
legeforening. 
Etter noe debatt ble en modifisert utgave av forslaget fra styret i Hedmark 
legeforening valgt med > 2/3 flertall 
§ 7 «Honorar og møtegodtgjørelse for styrets medlemmer og andre verv følger G-
verdien i Folketrygden. Valgkomiteen kan foreslå   for årsmøtet endringer i 
godtgjørelse knyttet opp mot G-verdien.» 
For inneværende år gjelder følgende: 
Leder  1,0546 G (95.000,-) 
Sekretær 0,2775 G (25.000,-) 
Leder kurskomiteen 0,2220 G (20.000,-) 
Kasserer 0,1665 G (15.000,-)  
Møtegodtgjørelse alle 
Ca. 6 møter per år. 800,-/møte. 0,055G (Ca. 5.000,-)  
 

 

10 Styrets saker til årsmøtebehandling 
 
-Donasjon av penger til den ekstraordinære flyktningekatastrofen.  
Årsmøtet vedtok å gi kr. 20.000,- til Flykninghjelpen. Hedmark Legeforening har 
opprettet egen donasjonskonto på www.flyktningehjelpen.no kalt «Hedmark 
legeforenings medlemmer vil bidra». 
 
-Hedmark legeforenings hederspris. 
Årets hederspris ble tildelt Gabriele og Geir Nilsen. For begrunnelse se HELF’s 
nettsider.   

 

 Årsmøtet ble avsluttet med felles festmiddag der de fleste deltok.  

 
 

http://www.flyktningehjelpen.no/

