
 
 

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2015/2016 

Styrets sammensetning 

Årsmøtevalgt 200815: 
Sigurd Waage Løvhaug, leder 

Anne Lindtner Noraas, nestleder 

Anne Sissel Sørensen, styremedlem 

Fra yrkesforeningene: 
Ole Strand, AF 

Jørgen Vik, PSL 

Hilde Wesnes,YLF 

Øystein Vidar Hansen, NAMF /kasserer 

Hans Thorwild Thomassen,OF 

LSA – ikke besattt 

Varamedlemmer: 
Mikkel Høiberg 

Håkon Bjurstrøm 

Revisor: 
Revisorfirma Torbjørn Salvesen AS 

WEB-ansvarlig; 
Håkon Bjurstrøm 

Styremøter: 
Det er avholdt 6 ordinære styremøter i perioden .Styret hadde i tillegg møtehelg i Lisboa 22.-

24. april. Det ble vedtatt på årsmøte 2011 at styret har anledning til et årlig styreseminar/helg 

som om ønskelig kan avholdes i utlandet. Styrereferatene er lagt ut på vår hjemmeside. 

Medlemsmøte: 
Det ble avholdt medlemsmøte i forbindelse med årsmøtet 20. august 2015 Medlemsmøtet 

startet med et foredrag av Terje Mesel under tittelen: «Når noe går galt. Fortellinger om 

skyld, skam og ansvar i helsetjenesten.» 

I etterkant av møtet ble det avholdt årsmøtefest for medlemmer med ledsagere. Det ble servert 

tapas. 

Medlemmer: 
Pr 6. juni 2016 har Vest-Agder Legeforening 856 medlemmer totalt, mot i fjor 837 

medlemmer. Allmennlegeforeningen 226, Forening for leger i vitenskapelige stillinger 3, 

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid 30, Norsk arbeidsmedisinsk forening 17, Norsk 

overlegeforening 286, Praktiserende spesialisters landsforening 51, Yngre legers forening 

252. 

http://www.uia.no/kk/profil/terjem


Møtedeltakelse 
Leder har i perioden deltatt på legeforeningens ledersamling og på styreseminar. På 

landsstyremøtet deltok Ole Strand, Hilde Wesnes og Hans Thorwild Thomassen. Leder måtte 

dessverre melde avbud på kort varsel.  

Støttekollegaordningen/Lege-for-lege ordningen 
Michael Busk Sørensen er ny i støttekollegaordningen. Det er rapportert om lite aktivitet i 

denne perioden. Det har vært lite utskiftning i denne ordningen. Liste oppdateres på nettet.  

Kurskomiteen 
Det har vært avholdt en vellykket høstkurs uke og ny kursuke samt Haydom kurs er under 

planlegging. Det har vært fokus på økonomi denne perioden og det ser ikke ut som om det er 

behov for større overføringer fra lokalforeningene. Det er ansatt ny sekretær for 

kurskomiteen.  

Arbeidsmiljø/likestilling: 
Foreningen har i denne perioden hatt deltidsansatt sekretær for kurskomitéen. Da vår sekretær 

gjennom mange år gikk av med pensjon ble det tilsatt ny sekretær. 

Det er ikke foretatt noen spesielle tiltak for å fremme likestilling i foreningen. Det er 

heller ikke planlagt iverksatt slike tiltak da det ikke er noen forskjellsbehandling av 

kjønnene i foreningen. Styret anser arbeidsmiljøet i foreningen som godt. 

Ansatte i foreningen har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse med 

utførelse av arbeidet. 

Styret består av 8 personer, hvorav 3 er kvinner. I tillegg møter de to varamedlemmene 

fast. 

Økonomi: 
Styret har lagt stor vekt på å ha kontroll på økonomi og det har vært et punkt på samtlige 

styremøter. 

Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift og foreningens styre 

bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift foreligger. 

Foreningens økonomi er tilfredsstillende. Se regnskap. 

Styret innvilget støtte til drift av Medisinsk filosofisk forum sør med kr 5000,- 

VAL har i henhold til budsjett gitt kr 10000,- til Medhum. Medhum samlet i år inn til Leger 

Uten Grensers tuberkuloseprosjekt i Mumbai. 

VAL-fond til etterutdannelse: 
På årsmøtet 2012 ble det vedtatt endring i vedtektene for fondet slik at styret har anledning til 

å behandle søknadene etter hvert som de kommer inn og ikke kun en gang pr år som tidligere. 

Styret ønsker å behandle innkomne søknader 1 gang pr kvartal og som hovedregel ikke 

komme med større tildelinger enn kr 5000 pr søknad. 

Vi har i denne styreperioden tildelt 5000 kr til Espen Johnsen og 5000 kr til Odd Mjåland på 

bakgrunn av vedtektenes punkt 3d for humanitært arbeid.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styret i Vest-Agder legeforening 

 

 

Sigurd Waage Løvhaug                                                      Anne Noraas Bendvold 

Leder                                                                                  Nestleder 

 

 

Hans Thorwild Thomassen                                                 Anne Sissel Sørensen 

Styremedlem/OF                                                                 Styremedlem 

 

 

Ole Edvard Strand                                                               Hilde Wesnes 

Syremedlem/AF                                                                  Styremedlem/YLF 

 

 

Øystein Vidar Hansen                                                          Jørgen Vik 

Styremedlem/Namf                                                              Styremedlem/PSL 

 

 

 

 


