
       
  
Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 
28. mai 2013 i Legenes Hus 
 

Som i fjor hadde Hordaland legeforening invitert til møte for medlemmer med familie kl 16 – 
19.30, med enkel servering, og påfølgende årsmøteseminar. To engasjerte innledere, Fedon 
Lindberg og Jan Helgerud holdt innlegg rundt temaet Kosthold eller trening, hva hjelper? 
Arrangementet var godt besøkt, med ca 150 gjester. Selve årsmøtet hadde et fremmøte på ca 
26 deltagere. 

1. Åpning ved leder 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Valg av møtedirigent og referenter 
4. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening 
5. Regnskap for Hordaland legeforening 2012 
6. Til orientering: Regnskap 2012 for Legenes Hus 
7. Budsjett for Hordaland legeforening 2014 
8. Valg 

 
 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Eivind Solheim 
 

2) Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår 
hjemmeside og varslet via e-post. Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 
 

3) Valg av møtedirigent:     Gunnar Ramstad 
 

4) Valg av referenter:  Øivind Wesnes og Christian Busch 
 

5) Årsmelding Hordaland legeforening for 2011/ 2012 ved leder Eivind Solheim. 
 
Medlemstallet: pr 01.05.12:   2617   (mai 2011: 2533) 
Overlegeforeningen, OF:                       845  (806) 
Yngre legers forening, YLF:                         801     (810) 
Allmennlegeforeningen, AF:                        567     (536) 
Leger i vitenskapelige stillinger, LVS:         142    (133) 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, LSA:       79        (67) 
Praktiserende spesialisters forening, PSL:    137    (137) 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, NAMF:     46        (44) 

  
 Av foreningens medlemmer er ca 2371 yrkesaktive. 

Det er ca 1000 medisinstudenter ved UiB. Derav er ca 800 innmeldt i legeforeningen, 
hvilket vil si en organisasjonsprosent på ca 80. 
 
Styret for HLF perioden 2011- 2013: 
 

 Leder: Eivind Solheim 
LSA: Tord Moltumyr, nestleder LSA vara: Kristin Cotta Schønberg 
Christian Busch kasserer, Årsmøtevalgt 
Espen Rostrup, redaktør, Årsmøtevalgt 
 



Af: Øivind Wesnes, sekretær  Af vara: Kirsten Rokstad 
YLF: Marit Bekkevold  YLF vara: Margrethe Songstad 
Of: Kjell Vikenes/ Jana M Hoff Of vara: Turid Thune/ Espen Fevang 
NAMF: Ingunn Glenjen  NAMF vara: Gro Alteuau 
PSL: Karin Stang Volden  PSL vara: Harald Miljeteig 
LVS: Eva Gerdts   LVS vara: Bettina Husebø/ Ole Erik Iversen 

 Nmf: Fridtjov Edland / Yi Hu Ni Nmf vara: Andreas Nøttveit/ Tore Borkhus 
 
Det var ikke valgår i inneværende periode, men Nmf stiller nye representanter årlig, 

 og Kjell Vikenes gikk av 31.12.12, da han gikk inn i administrativ stilling. 
 
 Landsstyredelegater for 2011 – 2013: 
 Eivind Solheim (leder)   vara: Christian Busch 
 Espen Rostrup (årsmøtevalgt) vara: Karin Stang Volden 
 Videre har flere andre styremedlemmer hatt sete, innvalgt fra sine respektive 
 yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger 
 
 Verv sentralt i foreningen 
 Kjell Vikenes satt i Sentralstyret, Dnlf til 31.12.12.  Bjørg Bakke, som satt i styret i 
 HLF forrige periode, er nå leder i Nmf, og Johan Torgersen, styremedlem HLF 2007-
 2009, er leder  i Ylf og sitter i sentralstyret. Tidligere leder i HLF Gunnar Ramstad, er 
 leder for desisorutvalget i Den norske legeforening. I tillegg har flere av 
 styremedlemmene sentrale verv i yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger. 
 
 Husstyret for Legenes hus.   
 HLF har hatt Bjørn Erik Rosenberg som leder av husstyret. Øvrige medlemmer fra 
 HLF er Christian Busch, Hans Kristian Bakke og Henrik Halvorsen. 
 
            HLF sine medlemmer i Regionsutvalget: 
 Eivind Solheim 
 Karin Stang Volden 
 Ingunn Glenjen 
 Eva Gerdts 
 Yu Hu Ni 
 

Styret vil takke Sigrun Solberg, konserntillitsvalgt i Helse Vest, for den måten hun har 
ledet Regionsutvalget på i 2011/2012. Hun takker nå av etter mange år som sentral 
tillitsvalgt i Hordaland og Helse Vest. 

 
 
 Styrets virksomhet. Det har i perioden vært avholdt 7 ordinære styremøter og et av 
 styremøtene har vært i form av 2 dagers arbeidsseminar i januar 2013.  
 Styret har behandlet 41 saker. Av saker som har opptatt styret særlig, kan 
 nevnes Fastlegeforskrift og Samhandlingsreformen. Etter godkjenning legges referat 
 fra alle styremøter legges ut på HLF sine hjemmesider. Styrets representanter har 
 representert HLF i forskjellige fora. 
 
  Ledersamlinger. Leder har møtt de andre lokalforeningers ledere en gang siste 
 arbeidsår. Lederseminaret i Legeforeningen ble holdt i jan 2013 på Soria Moria. I 
 tillegg har leder deltatt på DNLFs kommunikasjonskurs høst 2012. 
  



Halvårlige møter med NAV: Styret, ved leder Eivind Solheim, Karin Stang Volden 
PSL og Øivind Wesnes, Af, har hatt halvårlige møter med NAV fylkesledelse og 
oppgjørskontor for å drøfte fortløpende samarbeid.  
 
Tillitsvalgtkurs for sykehusleger: Et årlig arrangement 
 
Mentorordning: Støttes av HLF 
 
 
 
Høringer. Styret har avgitt flere høringsuttalelser i perioden. Blant høringene har det 
vært jobbet særlig med: 

• Spesialistutdannelse, nye spesialistregler 
• Etterutdanning for spesialister 
• Praksiskompensasjon 
• Fagmedisinske foreninger. Obligatorisk medlemskap 

 
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. Formatet 
har måttet reduseres pga økte distribusjonskostnader. Pga gode tilbakemeldinger fra 
kolleger vil styret prioritere videre drift av tidsskriftet.  
 
Medlemsarrangementer. Styret har videreført 17.mai frokost for kolleger med 
familier, samt juletrefesten i Legenes Hus. Dette er arrangementer med god 
oppslutning. Styret har sørget for budsjettdekning for disse arrangementer også i 
budsjettforslaget for 2013. F o m 2011 har vi også avholdt et medlemsarrangement i 
forbindelse med årsmøtet, med godt fremmøte. 

 
Støtte- og Helsetjenesten for leger i Hordaland. Denne tjenesten utgjøres av 5 
kolleger, under ledelse av Stein Nilsen. Flere leger deltar 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: Anne Laue, Kjersti Erdal, Øivind  Holden (fra nov 12) og leder 
 Øyvind Åsebø. Kurskoordinator er Tove Hellem. Hordaland legeforening har måttet 
 involvere seg mer i kursvirksomheten  da ansvaret for økonomien i kursene ble flyttet 
 fra Dnlf sentralt til lokalforeningene. Denne styringen har enda ikke funnet sin 
 endelige form.	  
 

Legenes Hus. 1. sept 2009 overtok Søtt og Salt cateringvirksomheten. Foreningen har 
et meget godt samarbeid med disse. Økonomien har bedret seg betydelig, og det 
gjøres stadige utbedringer av huset i samarbeid mellom partene. Det siste er ny 
parkeringsplass og oppgradert konferanserom 
 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

 
6) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2012, ved leder Eivind Solheim. 

Regnskapet gjennomgås punkt for punkt. Det spesielle er at HLF plutselig overtok 
den økonomiske styringen av kursene, og det viser igjen i regnskapet ved at både 
inntekter og utgifter har økt betydelig i 2012 i forhold til 2011. Det vises også ved et 



fiktivt overskudd i balansen, pga at inntektene kom i 2012, mens utgiftene belastes i 
2013. Den reelle omsetning er uendret fra 2011.  
Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.. 
 
Debatt: Skal medlemsarrangementene fortsette som i dag, eller må man stramme inn? 
 

7) Regnskap 2011 for Legenes Hus, til orientering. 
.  Orientering ved leder Eivind Solheim. Stabilt gode, og økende, leieinntekter, og god 

økonomi generelt. Det investeres stadig i oppussing og vedlikehold av huset. I 2012 
ble det gjort en stor fasadejobb, oppgradert konferanserom, samt anlagt ny 
parkeringsplass. Verdien og brukerverdien ble dermed øket.Stabil og god drift. 
Fremtiden virker trygg.   

 
8) Budsjett for Hordaland legeforening 2014 ved Eivind Solheim 

Lokalkontingenten har vært på kr 100 de siste to år. Pga økning i utgifter til 
medlemsarrangementer samt noe trang likviditet, foreslås en økning til kr 200 for 
2014. Budsjettet legges fram og kommenteres av leder. Inntektene budsjetteres til vel 
1,3 mill og budsjettet legges fram med et overskudd på kr 17000. 
Årsmøtet gir sin tilslutning til en lokalkontingent på 200 kr for 2014 og godkjenner 
budsjettet 
 
9) Valg: presentert av Jana M. Hoff 
 
Styret i Hordaland legeforening: 
 
Leder: Eivind Solheim  
Espen Rostrup  
Christian Busch 
 
Alle valgt enstemmig, uten motkandidater 
 
Overlegeforeningen 
Yngre Legers forening 
Allmennlegeforeningen: Øivind Wesnes 
Praktiserende Spesialisters forening: 
Norsk arbeidsmedisinerforening 
Leger i vitenskapelige stillinger 
Leger i samfunnsmedisinske 
 
Representanter til Legeforeningens landsstyre: 
1)  Leder, Eivind Solheim (automatisk sete), med årsmøtevalgt personlig vara Karin 
Stang Volden 
2)  Årsmøtevalgt: Espen Rostrup med personlig vara Christian Busch 
 
Desisorer: 
Trond Skaflestad (gjenvalg) 
Steinar Fosse (gjenvalg) 
 
Valgkomite:  
Øyvind Åsebø (leder) Kathe Aase og Marit Bekkevold 
 
Sigrun Solberg takkes av etter flere år som konserntillitsvalgt. 



 
 

Referent: Øivind Wesnes og Christian Busch  
Hordaland Legeforening Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, 


