
Referat fra årsmøtet i Hordaland legeforening  
Legenes hus 27. august 2008 
 
 
 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Gunnar Ramstad  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen var annonsert i Paraplyen og på vår 
Hjemmeside. 17 fremmøtte. Årsmøtet godkjente innkalling og saksliste. 
 

2) Valg av:     Dirigent: Kirsten Rokstad 
Referenter: Øivind Wesnes og Christian Busch 

 
3) Årsmelding Hordaland legeforening for perioden 01.09.2007 til 27.08.2008 ved 

leder Gunnar Ramstad. 
 
Medlemstallet er nå 2201. Of er den største yrkesavdelingen (694). 786 
medisinerstudenter er medlemmer, organisasjonsprosent ca 75%. Medisinerstudentene 
har tidligere hatt observatørstatus i styret, men fra inneværende periode har deres 
representant vært fullverdig styremedlem 
 
Legeforeningens landsstyre: Av styrets medlemmer sitter følgende i Dnlf 
Landsstyre: Leder Gunnar Ramstad, Espen R Ellingsen (årsmøtevalgt), Kjell Vikenes 
Of, Johan Torgersen Ylf, Kathe Aase PSL,  og Øivind Wesnes Af 
 
Husstyret i Legenes hus består av medlemmer utvalgt fra Hordaland legeforening og 
Det Medicinske selskap. Det har kommet inn en del nye medlemmer i denne perioden. 
Styret består nå av: Leder: Steinar Fosse. Hans Kristian Bakke, Bjørn Erik Rosenberg 
og Christian Busch fra Hordaland legeforening. Sigrun Solberg og Torbjørn Pihl fra 
Det Medicinske Selskap. 

 
Regionsutvalget: Hordaland sine medlemmer er Gunnar Ramstad, Kathe Aase, Johan 
Torgersen og Elisabeth Stura. Styret vil takke Sigrun Solberg for den måten hun har 
ledet Regionsutvalget på i 2007/2008. 

 
Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter, samt et utvidet 2 dagers felles 
styremøte med Oslo legeforening i april 2008. 
Styret har behandlet 48 saker, og referat fra alle styremøter legges ut på Hordaland 
legeforening sine hjemmesider 

 
Nettsider/Paraplyen. Espen Rostrup Ellingsen har også dette året fungert som 
kombinert redaktør for våre nettsider og Paraplyen.  
Hjemmesidene til HLF har vært viktige når det gjelder å informere, og holde kontakt 
med medlemmene. Nettsidene har vært noe vanskelige å arbeide med pga tungvindt 
dataplattform i Oslo, men dette ser nå ut til å bedre seg.  
Paraplyen er viktig for medlemmene, og det har vært bevisst satset på å holde 
Paraplyen som et innholdsrikt blad for medlemmene. 
 
Sosiale arrangementer. Styret har videreført 17.mai frokost for kolleger med 
familier, samt juletrefesten i Legenes Hus. Dette er arrangementer med god 



oppslutning, og styret har sørget for budsjettdekning for disse arrangementer også i 
budsjettforslaget for 2009. 

 
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. Det føres en særskilt konto for denne tjenesten, der utgiftene 
refunderes av Legeforeningen sentralt 

 
Kurskomiteen. Denne bestod i 2006 av Ketil Aspevik (leder og fylkesrepresentant for 
Norsk forening for Allmennmedisin), Ove Lind, Arne Halleraker, Ingeborg Maria 
Kallay og Inge Glambæk. 
 
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. 
Resultatregnskapet er litt bedre i 07 enn i 06, pga lavere utgifter til vedlikehold. 

 
Praksiskonsulentordningen. Harald Hauge orienterer. Det er kommet i gang 
praksiskonsulentordning ved 5 avdelinger på Haukeland, og alle avdelinger på 
Haraldsplass kom i gang 1. sept 2007. Harald Hauge koordinerer arbeidet. Det utgis 
PKO-nytt, som distribueres til alle allmennleger. Praksiskonsulentene synes de er godt 
mottatt på sykehusene  
 
Felles arbeidsseminar HLF – Oslo legeforening. i april 2008. Foreningenes 
landsstyredelegater ble også invitert.  
18 kolleger deltok i et aktivt seminar om følgende tema: 
*Samhandling spesialister – allmennleger 
*Lokalavdelingenes økonomi 
*Kontakt med pressen, ved Ellen Juel Andersen. 
*Landsstyresaker 
*Utdanning og LIS.  

 
Autorisasjonsutvalgets rapport. Denne rapporten, med de utfordringer som her 
fremkommer, er gjennomgått og vurdert av styret. Styret har uttrykket bred enighet om 
verdien av turnustjenesten. Styret vil følge denne prosessen videre innad i foreningen.  

 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 
 

4) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2007, ved leder Gunnar Ramstad. 
Regnskapet gjennomgås punkt for punkt. Revisjonsberetningen og Desisors rapport 
legges fram.  
Årsmøtet godkjente Regnskapet. 
 

5) Regnskap 2007 for Legenes Hus 
.  Orientering ved leder Gunnar Ramstad  
 
 Årsmøtet gir Styret i oppgave å oppnevne en desisor, da Torbjørn Pihl nå går ut av 

desisorutvalget. 
 

6) Budsjett for Hordaland legeforening 2009 ved Gunnar Ramstad 



Legeforeningen har satt ned et utvalg for å vurdere fordelingen av kontingentmidler til 
de forskjellige underavdelinger. Man vil i nærmeste periode gjøre en endring i 
regnskapsførsel, etter mal fra Den norske legeforening der Regnskapet vil føres etter 
aktivitetsprinsippet 
 
Årsmøtet godkjente budsjettet.  
 

 
       

Bergen 27. august 2008  
 
Referat v/ Øivind Wesnes og Christian Busch 
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