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Møtereferat styremøte FLF , skype 16.11.15  

Tilstede: Kenneth, Linn, Pølle, Runar, Dagfinn 

Referent: Pølle 

 

1) Høringsuttalelse til endringer i spesialistutdanning av leger. Ligger tilgjengelig på 
DNLF´s hjemmesider.  

2) Komplementering av styret i Finnmark legeforening 

 Tilskudd: Foretakstillitsvalgt Overlegeforeningen:  overlege Arnt Johannessen, 
Kirurgisk avdeling / Klinikk Hammerfest  

 Trekker seg: 2. vara, Marius Haraldsen, har begynt i tjeneste 1. Sørpå. Styret 
velger å la posten stå ubesatt.  

 Ubesatt: Ingen repr. for privatpraktiserende spesialister.  
 

3) Valg av medlemmer til Regionsutvalget. Ny leder Paul Olav Røsbø.  
4) Styrets fokusområde ”Rekruttering og stabilisering av leger i Finnmark”.   

 Naturlige samarbeidspartnere: KS, Spekter/HR finnmarkssykehuset, 
Fylkesmannen og NSDM.  

 FLF er tradisjonelt sett på som en forhandlingspartner og ikke en 
helsepolitisk aktør  

5) Medlemsmøtet i Hammerfest 25 november  

 Tid & sted: kl. 17.00 - 19.30 , Scandic hotel Hammerfest 

 Tema for medlemsmøtet: Rekruttering og stablisering av leger i Finnmark  
 

6) Facebooksiden trenger tydligere ”spilleregler” – Siden skal være av allmennyttig 
interesse og lavterskel-arena for å nå våre medlemmer. Om våre medlemmer har 
egne saker/særinteresser de har behov for å publisere mye om bør dette gjøres på 
mer egnede sier – for eksempel opprette egne FB sider for sin sak.  

 

7) Arrangementsstøtte 

 Søknad om arrangementstøtte Tromsø Akuttmedisinsk Studentforum -10 000,-
Vedtak: Avslås. FLF får i stadig økende grad forespørsler og i inneværende år 
har vi ikke midler til slike formål og må dessverre gi avslag.  

 Støtte til arrangement ifm. leder YLF´s besøk ved Hammerfest og Kirkenes 
sykehus 8. og 9. desember budsjettert inntil 15 tusen kroner.  

 Vedtak: Innvilges. 

8) Eventuelt:  
 Behov for ”Økonomiske spilleregler ” vedr.  krav fra medelemmer ifm. 

 arrangement eller oppdrag.  

 Vedtak: Kenneth og Lena lager utkast til ”retningslinjer” for styret” til neste møte.  

Alta 25.11.15 

Vennlig hilsen Paul Olav Røsbø 
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