
Referat fra årsmøtet i Hordaland legeforening  
Legenes hus 30. august 2007 

 
 
 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Gunnar Ramstad  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen var også i år annonsert i Paraplyen. 
28 fremmøtte. Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste. 
 

2) Valg av:     Møteleder: Hans Kristian Bakke 
Referenter: Øivind Wesnes og Espen Rostrup Ellingsen 

 
3) Årsmelding Hordaland legeforening for perioden 01.09.2005 til 31.08.2007 ved 

leder Gunnar Ramstad. 
Årsmeldingen ble presentert av Gunnar Ramstad. Årsmøtet tok den til etterretning.  
 
Medlemstallet er nå 2100. Of er den største yrkesavdelingen (677). 776 
medisinerstudenter i Hordaland er innmeldt i legeforeningen, dvs en 
organisasjonsprosent på ca 75 

 
Regionsutvalget vil bli satt sammen på nytt i henhold til ny organisasjonsplan for 
legeforeningen, høsten 2007. 
Styret vil takke Sigrun Solberg for den måten hun har ledet Regionsutvalget på i 2006. 

 
Det har i perioden vært avholdt 10 ordinære styremøter, samt et utvidet 2 dagers 
felles styremøte med Oslo legeforening i  Bergen i mai 2007. 
Styret har behandlet 62 saker, og referat fra alle styremøter legges ut på HLF sine 
hjemmesider 

 
Nettsider/Paraplyen. Espen Rostrup Ellingsen har fungert som kombinert redaktør 
for våre nye nettsider og Paraplyen.  
Hjemmesidene til HLF har vært et viktig fremskritt når det gjelder å informere, og 
holde kontakt med medlemmene. Vi har her fått en mulighet til å nå ut til 
medlemmene på en raskere og mer fleksibel måte enn ved hjelp av Paraplyen.  

 
Sosiale arrangementer Det har vært arrangert 17.maifrokost og juletrefest. Dette er 
arrangementer med god oppslutning, og styret har sørget for budsjettdekning for disse 
arrangementer også i budsjettforslaget for 2008. 

 
Støtte- og Helsetjenesten for leger i Hordaland. Denne tjenesten utgjøres av 5 
kolleger, under ledelse av Stein Nilsen. Ca 30 leger i lege-for-lege tjenesten, og disse 
gjør et verdifullt arbeid 

 
Kurskomiteen. Denne bestod i 2006 av  Ove Lind (leder) og Arne Halleraker, Ketil 
Aspevik og Ingeborg Maria Kallay.  Deres årsrapport legges ut på våre nettsider. 
 
 
 

 



Legenes Hus. Styret har hele tiden nær kontakt med husstyret, og har hatt felles møte 
med revisor og deler av husstyret. Økonomien og driften av huset er tilfredsstillende. 

 
Praksiskonsulentordningen. Det er kommet i gang praksiskonsulentordning ved 5   
avdelinger på Haukeland og 2 avdelinger på Haraldsplass. 7 erfarne allmennleger er 
tilsatt, og sykehusledelsen synes å legge bra til rette for dette arbeidet. 
HLF har vært inne i oppstarten av prosessen, hatt samtaler med ledelsen i Helse 
Bergen, gått gjennom kontrakter, osv. Arbeidsmengden er begrenset oppad til 24 
t/mnd. Fakturerer som selvstendig næringsdrivende. 
Videre arbeid vil bli koordinert av Harald Hauge.  

 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 
 

4) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2006, ved leder Gunnar Ramstad. 
Regnskapet ble gjennomgått punkt for punkt og deretter godkjent av Årsmøtet. 
 

5) Regnskap 2006 for Legenes Hus 
.  Orientering ved leder Gunnar Ramstad og leder i Husstyret, Steinar Fosse. Steinar 

Fosse overrekkes blomster 
 

6) Budsjett for Hordaland legeforening 2008 ved Gunnar Ramstad 
Årsmøtet overlater til Styret å fastsette honorar for styrets medlemmer innen de 
fastlagte rammer i budsjettet. Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr 190.000. 
Det er avsatt penger sentralt i Dnlf tiltenkt lokalforeninger med høy medlemsrettet 
aktivitet. Styret vil sende søknad om tildeling av en andel av disse midlene til dekning 
av budsjettunderskuddet.  
 
Årsmøtet godkjente budsjettet.  
 

  
7) Valg:  

      Leder:  
Gunnar Ramstad  
 
2 styremedlemmer med vara: 

 Christian Busch 
 Espen Rostrup Ellingsen 
  

Kirsten Rokstad, vara 
 Jana Midelfart Hoff, vara 
  

Ett landsstyremedlem med vara: 
Espen Rostrup Ellingsen 
 
Kathe Aase, vara 
Hun har i ettertid fått fast plass i Landsstyret som representant for PSL. Styret har 
derfor i ettertid utpekt Trond Skaflestad som vara for Espen Rostrup Ellingsen 

  
      2 desisorer: 
 Torbjørn Pihl og Monica Grimsgård 



 
      3 medlemmer av valgkomiteen: 
 Jana Midelfart, Ola Jøsendal, Thomas Geisner.  

Komiteen konstituerer seg selv og rapporterer til styret 
 

 Kurskomite:  
Årsmøtet delegerer til styret å organisere denne. Har vært Ove Lind, Inge Glambæk. 
Allmennlegerepresentanten bør/ skal være et Nfa-medlem 
 

 Etisk komite: Årsmøtet delegerer til styret å organisere denne 
 

 Revisor: Gudmund Nypan gjenvelges 
 Det nye styret i Hordaland legeforening:  
 
 Leder: Gunnar Ramstad 
 

Af: Øivind Wesnes 
Af vara: Niels S Hansen 

YLF: Johan Torgersen 
YLF vara: Vivi von Erpecom 

Of: Kjell Vikenes 
Of vara: Turid J. Thune 

LSA: Tord Moltumyr 
LSA vara: Kristin Cotta Schønberg 

NAMF: Trond Skaflestad 
NAMF vara: Mariann Andersen 

PSL: Kathe Aase 
PSL vara: Harald Miljeteig 

LVS: Einar Svendsen 
LVS vara: Eva Gerdts 

Årsmøtevalgt: Christian Busch 
Årsmøtevalgt: Espen Rostrup Ellingsen 
Nmf (observatørstatus): Elisabeth Stura 
 
Årsmøtevalgte vararepresentanter: Kirsten Rokstad og Jana Midelfart  
 

 
 Funksjonstiden for de valgte er fra 01.09.2007 til 31.08.2009 

 
 
 
        

Referat v/ Øivind Wesnes og Espen Rostrup Ellingsen 
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