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Referat fra Årsmøte i Hordaland legeforening  
08. juni 2022 i Legenes Hus 

 

Hordaland legeforening arrangerte årsmøteseminar for medlemmer med familie, 

med servering av grillmat, og påfølgende årsmøteseminar. Arrangementet var noe mindre 

besøkt enn tidligere år (før pandemien), med ca 45 gjester, hvorav ca 34 deltok på seminaret. 

Selve årsmøtet hadde et fremmøte på ca 22 leger. 

 

Foredrag ved Pål Iden, UKOM – undersøkelseskommisjonen.  

Kan vi oppnå mer læring etter alvorlige uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten og 

ikke ta stilling til skyld? Foredraget dreide seg om legerollen - hvordan takler leger at noe går 

galt både når det er gjort noe galt og når det ikke er gjort noe galt. Hvordan sikre gode 

pasientforløp. Er legerollen en rolle i fritt fall, og hvorfor er det fastlegekrise? En lege som 

gjør feil, en menneskelig feil, hvem skal ta ansvar? Man bør stille andre spørsmål – hvem har 

svaret og hvor skjedde feilen, påregnelig risiko ved legeyrket. 

 

UKOM henvender seg til de aktuelle fagmiljøene, anonymiserer kasuistikker for å få i gang 

refleksjon og sender rapport til alle tilsvarende avdelinger med håp om at det skal ha relevans 

for hele fagmiljøet. Omstendighetene er like viktig som den faglige kompetansen. Lukkede 

prosesser fører til belæring, selve læringen oppstår i åpne samtaler. Gode spørsmål og 

refleksjoner kan være vel så bra som svar og anbefalinger. 

 

Det ble en liten spørsmålsrunde etter foredraget. 

 

Utnevnelse av æresmedlem:  

Før selve årsmøtet startet ble det foretatt en utnevnelse av æresmedlem ved leder Grethe 

Fosse. Tidligere leder Gunnar Ramstad ble utnevnt til æresmedlem av Hordaland 

legeforening for lang og tro tjeneste for foreningen. Han mottok et bilde som symbol på 

æresmedlemskapet, som takk for hans arbeid for foreningen, både som medlem og leder i 

flere perioder.  

 

Årsmøte startet kl 19.30. 

 

Saksliste: 
 

1. Åpning av leder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møtedirigent 

4. Valg av referenter 

5. Framlegging av Årsmelding 2021 for Hordaland legeforening 

6. Regnskap for Hordaland legeforening 2021 

7. Til orientering: Regnskap for Legenes Hus 2021 

8. Budsjett for Hordaland legeforening 2023 

9. Forslag om ekstrakontingent Hordaland legeforening 2023 

 

 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Grethe Fosse 

 

2) Valg av møtedirigent: Anne Kristine Jordal 

 

3) Valg av referent: Therese Sæbøe Strand og Anna Amken 
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4) Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår hjemmeside og varslet via e-post, innen 8 uker 

før årsmøtet, samt det ble utsendt en påminnelse. 

 

Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 

 

5) Årsmelding Hordaland legeforening presenteres av leder Grethe Fosse 

Hele årsmeldingen blir lagt ut på hjemmesiden til Hordaland legeforening. 

 

Det var pr mai 2022 følgende medlemsmasse i HLF: 3428   

Fordelt på 1688 kvinner og 1740 menn. 788 av medlemmene er mellom 30 og 39 år, største 

gruppe. Alt overveiende ikke spesialister. 

 

OF: 1213, YLF: 1029, AF: 770, LVS: 186, PSL: 163, LSA: 97, NAMF: 58  

Det er ca. 993 medisinstudenter i Hordaland, men de er ikke medlemmer i HLF. 

  

Årsmøtet godkjente årsmeldingen 

 

6) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2021 ved kasserer Tord Moltumyr 

Regnskapet føres av Forretningsregnskap AS og er gjennomgått av revisorfirma Deloitte. 

Regnskapet gjennomgås punkt for punkt, samt revisors beretning. Konklusjon er at 

foreningen har en sunn økonomi, med god styring og kontroll av fakturaer. HLF gikk med 

overskudd i 2021. Alle utbetalinger er kontrollert av styret. 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 den 08.06.2022. 

 

Kommentar fra årsmøtet: Prisen på revisjon er høy, kan styret sjekke ut mulighetene for 

billigere revisjonstjenester? Det kommer kanskje en løsning fra Legeforeningen. 

 

Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet. 

 

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

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

vedlikehold av huset. Stabil og god drift. Hele huset er pt utleid. Legenes Hus har samme 

regnskapsfører og revisor som Hordaland legeforening.  

 

8) Budsjett for Hordaland legeforening 2023 ved Tord Moltumyr 

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

kommenteres av kasserer. Inntektene budsjetteres til vel 2.15 mill og budsjettet legges fram i 

balanse. 

 

9) Årsmøte gir tilslutning til årsmøtefastsatt kontingent på kr 200 for 2023 og tar budsjettet 

til etterretning 
 
 
 
 
    


