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1) Åpning av årsmøtet ved leder Gunnar Ramstad  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkalling skjedde ved personlig e-post og SMS, 
og var annonsert på vår Hjemmeside. Årsmøtet godkjente innkallingen. 
 

2) Valg av møteleder:     Hans Kristian Bakke 
 

3) Valg av referenter: Øivind Wesnes og Christian Busch 
4) Årsmelding Hordaland legeforening for perioden 28.05.2009 til 20.05.2010 ved 

leder Gunnar Ramstad. 
 
Medlemstallet: pr 19.05.10: 2340 
Overlegeforeningen, OF: 760 
Yngre legers forening, YLF: 710 
Allmennlegeforeningen, AF: 510 
Leger i vitenskapelige stillinger, LVS: 155 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, LSA: 65 
Praktiserende spesialisters forening, PSL: 128 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, NAMF: 54 

 
Det er 1053 medisinstudenter ved UiB. Derav er 803 innmeldt i legeforeningen, 
hvilket vil si en organisasjonsprosent på ca 80. 
 
Styret for HLF perioden 2009- 2011: 
 
Legeforeningens landsstyre: Leder Gunnar Ramstad og Espen Rostrup årsmøtevalgt 
samt andre styremedlemmer innvalgt fra sine respektive søyler 
 
Husstyret i Legenes hus består av medlemmer utvalgt fra Hordaland legeforening og 
Det Medicinske selskap. Leder: Bjørn Erik Rosenberg. Videre Hans Kristian Bakke, 
Solveig Hopsnes/ Henrik Halvorsen og Christian Busch fra Hordaland legeforening, 
samt Sigrun Solberg og Torbjørn Pihl fra Det Medicinske Selskap. 

 
Regionsutvalget: Hordaland sine medlemmer er Gunnar Ramstad, Kathe Aase, Bjørg 
Bakke. Styret vil takke Sigrun Solberg for den måten hun har ledet Regionsutvalget på 
også i 2009/2010. HLF styre har foreslått nedleggelse av utvalget, og saken skal tas 
opp ved DNLF landsstyremøte i mai 2010. 

 
Styrets virksomhet. Det har i perioden vært avholdt 8 ordinære styremøter, ett av 
disse i form av 2 dagers arbeidsseminar i jan 2010. Styret har behandlet 49 saker, og 
referat fra alle styremøter legges ut på Hordaland legeforening sine hjemmesider. 
Styrets leder og Sigrun Solberg sitter i desisorutvalget i DNLF. Leder har møtt ledere i 
de andre lokalforeninger 2 ganger i siste arbeidsår. 
Uro og usikkerhet vedrørende økonomien i lokalforeninger i tiden fremover. 
Fylkeslederne har protestert ovenfor Dnlf at man ikke holdt noe lederseminar vinteren 
2010. 
Viktige saker som har vært debattert: Turnustjenesten og Mentorordningen. 
 
Halvårlige møter med NAV: Styret, ved leder Gunnar Ramstad, Kathe Aase og 
Øivind Wesnes har hatt halvårlige møter med NAV fylkesledelse, HELFO og 
oppgjørskontor for å drøfte fortløpende samarbeid. 
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Styret har videre vært i kontakt med andre ledd i foreningen vedr pasientreiser. 
Styret har avgitt diverse høringsuttalelser 
 
Nettsider/Paraplyen. Espen Rostrup har også dette året fungert som kombinert 
redaktør for våre nettsider og Paraplyen.  
Økonomien i drift av Paraplyen er vanskelig pga redusert annonseinngang. Pga gode 
tilbakemeldinger fra kolleger vil styret prioritere videre drift av tidsskriftet. 
 
Sosiale arrangementer. Styret har videreført 17.mai frokost for kolleger med 
familier, samt juletrefesten i Legenes Hus. Dette er arrangementer med god 
oppslutning, og i år møtte ca 300 til frokosten, 100 flere enn beregnet. Derfor vil man 
neste år innføre et system for påmelding. Styret har sørget for budsjettdekning for 
disse arrangementer også i budsjettforslaget for 2011. 

 
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 SOP via Legeforeningen sentralt 

 
Kurskomiteen. Denne bestod i 2009/2010 av Ketil Aspevik (leder og 
fylkesrepresentant for Norsk forening for Allmennmedisin), Ingeborg Maria Kallay, 
Inge Glambek. Øyvind Åsebø, Laurian Gajec.  
 
Legenes Hus. Vi har vært gjennom en lengre prosess for skifte av leietager vedr 
selskaper/ catering, og 1. sept 2009 overtok Søtt og Salt. Det pågår nå en oppgradering 
av Legenes Hus kvalitetsmessig. Det er gjort en del investeringer og forbedringer, og 
dette vil bli fortsatt de neste årene. Styret er tilfreds med utviklingen vedrørende 
aktivitet og omsetning, som allerede har økt betydelig. Det er gjort en investering i 
huset på 1 million kr siste år. 
. 
Praksiskonsulentordningen går videre og gruppen er utvidet med Janecke Thesen 
innen barne- og ungdomspsykiatri. PKO-nytt distribueres månedlig 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 
 

5) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2009, ved leder Gunnar Ramstad. 
Regnskapet gjennomgås punkt for punkt. Inntekten er gått noe ned siste år, pga 
endringer i kontingentfordelingen. Revisjonsberetningen og Desisors (Steinar Fosse og 
Trond Skaflestad) rapport legges fram. Det er en langsom bedring i foreningens 
økonomi. Det er stabile inntekter og utgifter. Ingen endring i praksiskompensasjonen. 
Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.. 
 

6) Regnskap 2008 for Legenes Hus 
.  Orientering ved leder Gunnar Ramstad.  
 

7) Budsjett for Hordaland legeforening 2011 ved Gunnar Ramstad 
Budsjettet legges fram og kommenteres av leder 
Årsmøtet godkjenner budsjettet. 
 
Bergen 20. mai 2008 
Referat v/ Øivind Wesnes og Christian Busch 


