
       

  

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 
12. november 2020 i Legenes Hus 

 

Hordaland legeforening arrangerte kun årsmøte i år på grunn av den pågående Covid-19 

pandemien. Møtet ble holdt etter gjeldende smittevernregler. Det møtte totalt 13 leger inkl. 

HLF styret. 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Åpning ved leder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møtedirigent 

4. Valg av referenter 

5. Fremlegging av Årsmelding 2019 for Hordaland legeforening 

6. Regnskap for Hordaland legeforening 2019 

7. Til orientering: Regnskap 2019 for Legenes Hus 

8. Budsjett for Hordaland legeforening 2021 

9. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2021 

 

 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Gunnar Ramstad 

Neste års valg har frist innen 1.9.2021.  

 

2) Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår hjemmeside og varslet via e-post, 8.9 og 

6.10. Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 

 

3) Valg av møteleder: Trond Egil Hansen, enstemmig 

 

4) Valg av referenter: Øivind Wesnes og Therese Sæbøe Strand 

 

5) Årsmelding Hordaland legeforening for 2019/2020 presenteres av leder Gunnar 

Ramstad 

Presentasjon av styrets medlemmer, og andre tillitsvalgte, for det siste året.  

Presentasjon av styrets arbeid; styremøter, arbeidsmøte, årsmøte med seminar, 

medlemsmøter, ledermøter, regionutvalgsmøter, kursvirksomhet (3 kurs måtte avlyses 

våren 2020 pga Corona-pandemien), høringssvar osv. Der gis også en oversikt over 

årets viktigste saker. Spesielt fremheves vår administrasjonskonsulent, Paraplyen med 

dens redaktør, samt ALIS vest prosjektet. Nye økonomirutiner ble implementert i 

2018, og de fungerer svært godt. 

 

Legenes Hus: Et stort vedlikeholdsarbeid på kjøkkenet ble gjort i 2019. På tross av 

Corona-pandemien har leieinntektene på huset holdt seg stabile første halvår 2020. 

Styret har i siste periode hatt 10 styremøter. Vi har hatt arbeidsmøte over 2 dager i 

januar 2020. 51 saker er behandlet, deriblant er det gjennomgått en del høringssaker 

og Hordaland legeforening (HLF) har avlevert høringssvar i et par av disse.   

 

 

 

 



Det var per 11.mai 2020 følgende medlemsmasse i HLF:  

HLF: 3350, OF: 1038, YLF: 1179, AF: 710, LVS: 182, PSL: 155,  

LSA: 98, NAMF: 56.  

Det er ca. 1000 medisinstudenter i Hordaland, men de er ikke medlemmer i HLF. 

 

Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

 

6) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2019 ved kasserer Tord Moltumyr. 

Regnskapet føres av Forretningsregnskap AS og er gjennomgått av revisorfirma 

Deloitte. Regnskapet gjennomgås punkt for punkt. Konklusjon er at foreningen har en 

sunn økonomi, med god styring og kontroll av fakturaer. HLF gikk med overskudd i 

2019. Alle utbetalinger er kontrollert av styret. Legenes hus balanserer. Styret har en 

egen økonomiprosedyre, forelagt regnskapsfirma og revisor, som omhandler alle 

rutiner vedrørende fakturahåndtering og økonomien generelt. Revisor har ingen 

merknader til regnskapet og det er revisorgodkjent.   

 

Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet. 

 

7) Regnskap 2019 for Legenes Hus, til orientering, ved Tord Moltumyr, husstyret. 

.  Stabilt gode leieinntekter, og god økonomi generelt. Det investeres stadig i oppussing 

og vedlikehold av huset, bl.a. nytt kjøkken. Stabil og god drift. Hele huset er pt utleid. 

Legenes Hus har samme regnskapsfører og revisor som Hordaland legeforening.  

 

8) Budsjett for Hordaland legeforening 2021 ved Tord Moltumyr 

Årsmøtefastsatt lokalkontingent har vært på kr 200 de siste årene. Budsjettet legges 

fram og kommenteres av kasserer. Inntektene budsjetteres til vel 2.2 mill og budsjettet 

legges fram i balanse. Lån til Legenes Hus skal tilbakebetales over 10 år. 

 

9) Årsmøtet gir sin tilslutning til en årsmøtefastsatt kontingent på 200 kr for 2021 og 

godkjenner budsjettet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Referent: Therese Sæbøe Strand og Øivind Wesnes  

Hordaland Legeforening Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen 


