
Referat fra styremøte 26.10.15 

Medlemmer Tilstede 

Marte Kvittum Tangen, leder X 

Per H Christensen (OF) X 

Martin Chapman (AF) X 

Per Olav Skaaret (YLF) - 

Cecilie Blakstad Eikenes (NAMF) X 

Signe Eriksen (PSL) X 

Bente Bjørnhaug Pedersen (LSA) X 

Kristine Gaarder X 

Harald Sanaker - 

    

Vara   

Fredrik Eng (OF)   

Line Boym (AF)   

Camilla Netland Simonsen (YLF)   

Helle Lailer Johnsen (NAMF)   



REF: Bente 

  

REFERAT STYREMØTE 

Dato:26.10.15 

Sted: Elverum 

  

30/15: Presentasjon av nytt styre. Valg av funksjoner i styret. 

• Valg av funksjoner :  

o Kasserer:  Harald Sanaker 

o Nestleder: Kristine Gaarder 

o Sekretærfunksjon:      

▪ Referat-føring: Bente Bjørnhaug Pedersen 

▪ Nettsider: Cecilie Blakstad Eikenes 

▪ FB: Kristine Gaarder/Cecilie Blakstad Eikenes 

• Arbeidsform i styret: Vedtak kan fattes pr mail hvis det er noe som haster 

  

Påminnelse til neste årsmøte: 

1. Det bør oppsummeres i årsmøte hvem som sitter i kommende styre. 

2. Det bør  være et felles møte med gamle og nye styre for å videreføre arbeidet i styret. 

Arne O Ellingsson (PSL)   

Jon Iver Fougner (LSA)   

Almina Vilimiene x 

Yvonne Hagen   



3. Det bør foreligge en dreiebok for styrene på hvordan man registrerer styreverv i 

Brønnøysundregistre samt hvordan overføring av bankfunksjoner skjer. Dette er i etterkant 

skrevet av leder MKT og sendt til styremedlemmene til informasjon. 

 31/15: Styreprotokoll. Endring av signaturrettigheter. 

• Disposisjonsrett signeres av kasserer, leder og 1 styremedlem (nestleder). En konto omgjøres til 

småkjøpskonto. Foretningskonto kan disponeres av kasserer og leder alene, sparekonto 

disponeres av kasserer og leder i fellesskap. Kurskomitekonto overføres ny leder i kurskomite. 

Konto for ”Gammeldoktoren” er uendret. 

• Leder forela godkjent registermelding til AltInn. Protokoll underskrives.                    

32/15:         Handlingsprogram 

Forslag: 

• Arrangere attraktive medlemsmøter med gode foredragsholdere. Forslag om vårmøte med kurs i 

HELF. 

• Kurs/tellende poeng, kombinert med overnatting. Hyggelig sosial happening 

• Ett av de ovenstående kombinert med årsmøte? 

Forslag om at dette gjennomføres fra år 2 i styreperioden. Saken tas opp igjen på senere styremøter 

33/15:         Møtedatoer 2015 og 2016, samt dato for årsmøte høst-16 

Årsmøte i 2016 legges til fredag 19. august. Presidenten inviteres.  

Møtedatoer  i HELF høst-15/vår -16: Alle i Signe Eriksens lokaler på Elverum. 

Onsd 25.11.15. Leder inviterer leder av kurskomite (Kjersti Wien) til dette møtet 

Torsd 14.1.16 

Torsd 18.2.16 

Torsd 14.4.16 

Torsd 16.6.16. 

34/15:         Lokalforeningssamling Gardermoen 12.-13.nov 2015 



 Leder reiser på samlingen. Nestleder fikk tilbud om å delta, men var dessverre forhindret. 

35/15:         Høringer 

Aktuelle høringer finnes på: https://legeforeningen.no 

HELF har i høst avgitt høring vedr legenes spesialistutdanning. 

Alle høringssvar fra HELF legges ut på hjemmesiden. 

Leder sender ut info om nye høringer og med anbefalinger om svar skal skrives. 

Det enkelte styremedlem kan i tillegg ta standpunkt til om dette bør besvares eller ikke. 

36/15:         Søknad om støtte til Med Hum 

Søknad om driftstøtte på kr 10 000 til  Med Hum Trondheim er ferdigbehandlet på mail. 

Det er enighet om å gi kr 1000,- til driftsstøte med den begrunnelse at vi da kan gi likelydende beløp 

til de andre MedHum (Oslo, Bergen og Tromsø), dersom det kommer inn søknad fra dem     .           

37/15:         Aktuelle saker fra yrkesforeningene 

PSL: HelseSørøst opprettet 11 avtalehjemler. 2 plassert i Hedmark. (gynekologihjemmel på Tynset og 

øyelegehjemmel på Kongsvinger). Ingen tilsettinger så langt i Hedmark. 

Af: Tariffkonferanse i nov.Martin Chapman har sittet i samarbeidsmøte med HELF og NAV og 

fortsetter med dette. 

LSA: Viktig med lønnsforhandlinger, utveksling av info mellom medlemmene etc 

NAMF: Det planlegges et medlemsmøte i Namf ila første halvår 2016 

Of: Situasjonsrapport om planer for nytt sykehus i Mjøs-regionen 

38/15:         Eventuelt 

 

https://legeforeningen.no/
https://legeforeningen.no/

