
       

  

Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 
23. mai 2018 i Legenes Hus 

 

Hordaland legeforening arrangerte møte for medlemmer med familie kl 16.30 – 19.30, med 

enkel servering, og påfølgende årsmøteseminar. Hans Wilhelm Steinfeld holdt foredrag. 

Arrangementet var godt besøkt, med ca 150 gjester, hvorav ca 100 deltok på seminaret. Selve 

årsmøtet hadde et fremmøte på ca 25 leger. 

 

SAKSLISTE: 

 

1. Åpning ved leder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Valg av møtedirigent 

4. Valg av referenter 

5. Fremlegging av Årsmelding 2017 for Hordaland legeforening 

6. Regnskap for Hordaland legeforening 2017 

7. Til orientering: Regnskap 2017 for Legenes Hus 

8. Budsjett for Hordaland legeforening 2019 

9. Nye vedtekter for Hordaland legeforening 

 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Gunnar Ramstad 

 

2) Godkjenning av innkalling og saksliste.   

Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår hjemmeside og varslet via e-post. 

Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 

Årsmøtet godkjenner innkallingen 

 

3) Valg av møtedirigent:  Trond Egil Hansen 

 

4) Valg av referenter:  Therese Sæbøe Strand og Øivind Wesnes 

 

5) Årsmelding Hordaland legeforening for 2017 presenteres av leder Gunnar Ramstad 

Presentasjon av styrets medlemmer, og andre tillitsvalgte. 

 

Styret i Hordaland legeforening 2017 - 2019: 

             Leder: Gunnar Ramstad 

             Årsmøtevalgt medlem: Anne Laue 

             Årsmøtevalgt medlem: Arleen Aune  

 

             Årsmøtevalgt varamedlem: Kathe Aase 

 

Norsk overlegeforening (OF): Aina Nærø Kristensen (vara Kristin Sæle har møtt) 

Leger i Samfunnsmedisinsk arbeid (LSA): Tord Moltumyr , kasserer 

Allmennlegeforeningen (AF): Øivind Wesnes, sekretær 

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL): Karin Stang Volden, nestleder 

Yngre legers forening (YLF): Lorentz Erland Linde (vara Solveig Aalstad Jonasson 

har møtt) 

Norsk arbeidsmedisinsk forening (NAMF): Anne Kristine Jordal  

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS): Eva Gerdts  

Norsk medisinstudentforening (NMF): Cathrine Rath Pedersen 



Representanter til Legeforeningens landsstyre: 

1) Leder:    Gunnar Ramstad (automatisk sete)    

2) Årsmøtevalgt:   Tord Moltumyr 

    Personlig vara: Arleen Aune 

 

Valgkomite:   Grethe Vold, Kate Aase, Eivind Solheim 

 

Kurskomite: Leder Anne Laue, allmennlege 

Eivind Solheim, sykehusspesialist 

Nicolas Øyane, allmennlege 

Shagun Bhatia, allmennlege 

Geir Erik Vattekar, allmennlege 

 

 

Presentasjon av styrets arbeid, styremøter, arbeidsmøte, høringssvar osv. 

3187 medlemmer (956 mellom 30 og 39 år) Of og Ylf ca 1000, Af ca 650, som de tre 

største yrkesavdelinger. 

Leder og Tord Moltumyr har deltatt på 2 dagers seminar for fylkesledere og 

regionsutvalgsledere i november 2017, i regi av legeforeningen. Leder har også deltatt 

på Dnlfs lederseminar og helsepolitiske dager i Oslo, januar 2018.  

Styrets medlemmer, Øivind Wesnes, Karin Stang Volden og leder deltar i halvårlige 

møter med ledelsen i NAV/Helfo. Videre har leder, og enkelte andre styremedlemmer, 

deltatt ved diverse møter og seminarer, med div samarbeidspartnere. 

 

I november 2017 holdt HLF åpent seminar i Legenes Hus med foredragsholderne Ole 

Didrik Lærum og Jon Geir Høyersten som snakket om sykdom og kunst. Meget godt 

fremmøte. Foreningen avholdt juletrefest for medlemmer og barn/barnebarn i januar 

2018. 

 

Enkeltsaker av større viktighet i siste arbeidsår:  

1) Administrasjonskonsulent i Hordaland Legeforening. Foreningen har hatt stor nytte 

av et år med adm.konsulent. Administrering av foreningen og kontakt med 

medlemmer har bedret seg betraktelig.  Vi har fått bedre rutiner med 

arkivering/registrering.  Våre økonomirutiner har bedret seg, og er mer oversiktlige. 

Kontakten med medlemmer har bedret seg merkbart.  Hjemmesidene våre er 

oppdaterte og aktuelle. Hennes stilling muliggjør bedre kontakt mellom medlemmer 

og styret.  Hun støtter styrets arbeid, er sekretær for Regionutvalg Vest, samarbeider 

med kurskomitèen, og avhjelper Husstyret for Legene hus. 

2) Redaktør Katja Løvik har drevet Paraplyen også det foregående år. Styret er svært 

tilfreds med hvordan Paraplyen fremstår og håper denne modellen for 4 utgivelser i 

året, kan fortsette.  Annonsemarkedet er noe vanskelig, men det ser ut til at vi kan 

fortsette å utgi Paraplyen innfor vedtatt budsjett. Redaktøren møter, som tidligere, på 

alle styremøter og arbeidsseminar. Paraplyen har skiftet utgiver i 2017. 

3) Alis-Vest prosjektet, som innebærer 5-årige «blokk-utdannelser» hvor nye fastleger 

ila 5 år er garantert å få gå gjennom nødvendig program for å oppnå spesialitet i 

allmennmedisin, er i gang. HLF er representert i styringsgruppen for prosjektet, ved 

leder. Prosjektet er et av flere tiltak som vurderes nasjonalt, for å sikre tilgang av nye 

leger i norsk allmennpraksis.  

4) Regionutvalg Vest er i full drift igjen. Under ledelse av overlege Janne Bethuelsen fra 

Stavanger har utvalget hatt flere møter siste året. Utvalget har møtt ledelsen for Helse 

Vest i Stavanger, og ledelsen for Helse Førde i Førde. Dessuten har utvalget vært på 

arbeidsmøte og besøk hos den danske legeforening, høsten 2017. Der fikk de 



demonstrert nytt datasystem for sykehusene på Sjælland (Epic). Det er planlagt møte 

med ledelsen i Helse Bergen i juni 2018. Vår adm. konsulent Therese Sæbøe Strand 

er sekretær for utvalget.  

5) Legenes Hus.  Driften av legene Hus går med samme samarbeidspartner, Søtt + Salt, 

og det vises til gjennomgang av årsregnskap for huset. Det er i siste år ikke gjort 

vesentlige investeringer i huset. Vår adm.konsulent avlaster Husstyret med merkantile 

funksjoner og rutineoppgaver.  Hun tar seg av betaling av fakturaer og har en del 

daglig oppsyn med vedlikehold og håndverkere.  

 

6) Økonomirutiner. Styrets kasserer har utarbeidet gode økonomirutiner for HLF.  Her 

synliggjøres ansvar og myndighet for styrets medlemmer, Husstyret og 

adm.konsulent.  Disse kan lett tilpasses endringer for fremtidige styrer. 

Økonomirutiner er oversendt revisor. 

 

7) Vedtekter for HLF. Styret har utarbeidet vedtekter for HLF, som fremlegges til vedtak 

for dette årsmøtet. Disse vedtekter bygger på mal fra Dnlf, og gjennomgang av større 

fylkesavdelingers vedtekter (Oslo og Rogaland). Vedtektene er tilpasset vår situasjon 

i Hordaland.  

  Årsmøtet godkjenner årsmeldingen 

 

6) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2017 ved kasserer Tord Moltumyr. 

Regnskapet gjennomgås punkt for punkt. Konklusjon er at foreningen har en solid 

økonomi, med et overskudd i driften. Revisorberetning er ikke kommet.  

 Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet 

 

7) Regnskap 2017 for Legenes Hus, til orientering, ved kasserer Tord Moltumyr. 

.  Regnskapet er kommet kasserer i hende fra revisor den 22. mai 2018. Stabil og god drift 

med gode leieinntekter, og god økonomi generelt, på tross av et skattemessig 

underskudd også i 2017. Det investeres stadig i vedlikehold av huset.  

 

8) Budsjett for Hordaland legeforening 2019 ved kasserer Tord Moltumyr. 

Budsjettet legges fram og kommenteres av kasserer. Inntektene budsjetteres til ca kr 2 

millioner og budsjettet legges fram i balanse. Årsmøtefastsatt lokalkontingent har vært 

på kr 200 de siste årene. 

Årsmøtet gir sin tilslutning til en årsmøtefastsatt kontingent på 200 kr for 2019 og 

godkjenner budsjettet 

 

9) Nye vedtekter for Hordaland legeforening ved leder Gunnar Ramstad 

Disse ligger tilgjengelig på HLF sin hjemmeside. De presenteres, og vedtas enstemmig 

av Årsmøtet, med følgende endringer:  

§6 «Paraplyen» fjernes under opplisting av foreningens organer. 

§9: Endres til: ….minst tre av styremedlemmene….. 

 

 

 
Referent: Therese Sæbøe Strand og Øivind Wesnes 

Hordaland Legeforening Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, 

 


