
 

 

Protokoll 
 

Organ: Årsmøtet 

Dato:  15. oktober kl. 18:00 

Sted:  Royal Garden Hotell, Trondheim samt digitalt på Zoom 

 

1 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Lindy Jarosch-von Schweder åpnet møtet og ønsket velkommen. 

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av dirigent 

3. Valg av referent 

4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll 

5. Årsmelding 2019 

6. Årsberetning 2019, regnskap 2019 og revisjon 2019 

7. Budsjettsaker 

a) Tilleggskontingent for 2021 

b) Budsjett for 2021 

8. Valg 

a) Valg av valgkomité 

9. Saker til årsmøtet 

a) Utdeling av Sør-Trøndelag legeforeningspris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i 

foreningen. 

 

2 Valg av dirigent 

Vedtak: 

Tone Dorthe Sletten ble valgt som dirigent. 

3 Valg av referent 

Vedtak: 

Bente Grønnesby ble valgt som referent. 

4 Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll 

Vedtak: 

Bjørn Buan og Marit Seim Ekeland ble valgt til å undertegne protokollen. 



5 Årsmelding 2019 

Lindy Jarosch-von Schweder la fram styrets årsmelding for 2019 

Vedtak: 

Årsberetning 2019 ble tatt til etterretning. 

6 Årsberetning 2019, regnskap 2019 og revisjon 2019 

Virksomhetens art og lokalisering 

Sør-Trøndelag legeforening (STLF) er en lokalforening under Den norske Legeforening. 

Legeforeningens lover § 1-3 pkt. 31. 

STLF er en fagforening og en fagpolitisk forening som er en egen juridisk enhet, men har 

samme formål som moderforeningen: 

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer. 

2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og 

økonomiske interesser. 

3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse. 

4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling. 

5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk. 

6. å fremme tiltak for folkehelsen. 

For mer utførlig beskrivelse av aktiviteten vises til årsmeldingen 2019. 

 

STLF har hovedbase i Trondheim.  

Forretningsadresse Schultz gate 2-4, 7013 Trondheim. 

 

Kommentarer til regnskapet 

Målet for Sør-Trøndelag legeforening er å opprettholde høy aktivitet med allsidige 

arrangement gjennom året, slik at vi skal kunne treffes på en arena på tvers av de 

fagmedisinske aksene og hvor innholdet er både av faglig og sosial karakter.  

I årsmeldingen for 2019 kommer det fram at vi har gjennomført flere møtearrangement 

gjennom foreningen og de har vært svært godt besøkt. Utviklingen er gledelig da vi tenker at 

en samlende sosial arena for foreningens medlemmer er viktig. Men med høy deltagelse, øker 

også utgiftene. 

Inntektene til STLF var i 2019 på 3 476.596 kr og er en økning ift budsjett. Imidlertid har 

utgiftene også økt og endte på 3 580.017 kr. Det er gledelig at praksiskompensasjon har økt, 

hvilket betyr at flere selvstendig næringsdrivende har deltatt på både fag og tillitsvalgtkurs.  

Regnskapet er som tidligere satt opp som et aktivitetsregnskap. Aktiviteter som oppfyller 

foreningens formål er bl.a. informasjonsarbeid, kommunikasjon, kurs og konferanser, 

tillitsvalgtarbeid og kollegialt støttearbeid.  

Resultatet viser et underskudd på kr 100.728. det er blitt budsjettert med beskjedent 

underskudd i regnskapsårene 2017 og 2019, budsjetterte med et lite overskudd for 2018. Det 

ble beskjedne underskudd både i 2017, 2018 og nå også i 2019. Til tross for dette er 

foreningen fortsatt meget solid med en egenkapital på nært 2,4 mill. Sum bankinnskudd og 

kortsiktige fordringer utgjorde 2,761.723 mill. pr 31.12.19 mens kortsiktig gjeld på samme 

tidspunkt var på 429.000. Som kortsiktig gjeld regnes skyldig skattetrekk, arbeidsgiveravgift 

og feriepenger etc.  Det er ikke noe mål i seg selv å øke egenkapital i Sør-Trøndelag 

Legeforening, men dagens nivå gir tilstrekkelig handlingsrom uavhengig av sentrale føringer. 



 

 

 

 

Det er stabilt samsvar mellom inntekt og utgifter sammenlignet med foregående år, men for 

2019 så vi fall på utgiftssiden, men og på inntektssiden grunnet total utskifting av kurskomite 

og med det lavere kursaktivitet. Vedrørende møtene avholdt slik som årsmøte med 

festforedrag og påfølgende middag og pensjonsmøtet ble antall påmeldte over all forventning 

og med det betydelige utgifter tross en egenandel for festmiddag og delte utgifter ved 

pensjonsmøtet.  

Underskuddet kan da sies å være en konsekvens av denne totalen og må ses i sammenheng 

med samlet økt aktivitet i foreningen på møtesiden, men ikke på kurssiden hvor vi henter en 

god del av våre inntekter. Kursinntekter er viktig for å opprettholde allsidig aktivitet i 

foreningen. Vi ser for oss at allerede populære kurs kan gjentas med regelmessige mellomrom 

og dermed gi noe forutsigbart tilskudd til foreningen. Vi har fra høsten 2019 invitert inn 

kurskomiteens leder som møtende deltaker i styret, noe vi har tatt høyde for i budsjett 2020. 

Øvrige utgifter er stabile og er knyttet i all hovedsak til personalkostad, praksiskompensasjon 

og styrehonorar og er i henhold til budsjett. 

For øvrig har vi en organisasjonssekretær (sammen med Nord-Trøndelag og Møre og 

Romsdal legeforeninger), som gir oss større rom for å planlegge kurs og er vesentlig for å 

kunne opprettholde den høye aktiviteten vi etter hvert har opparbeidet for å skape en god 

samhandlings – og møtearena på tvers av fagspesialisering. 

På vegne av styret 

Nina Hagen 

 

Vedtak: 

Årsberetning 2019 ble tatt til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nina Hagen la fram regnskap for 2019: 

 

  Budsjett 2019 Regnskap 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Anskaffede midler         

Tilskudd 740000 1289554 750000 750000 

Tilskudd reg. sekretariat 630000 598034 700000 700000 

Årsmøtefastsatt kontingent 600000 58575 590000 590000 

Netto finans 25000 19280 10000 10000 

Kursinntekter 1200000 604145 1300000 700000 

Sum anskaffede midler 3195000 2596588 3350000 2750000 

         
         
Forbrukte midler         

Husleie 52000 72841 52000 52000 

Tilskudd/bidrag 70000 28644 60000 30000 

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 40763 30000 30000 

Administrative kostnader 80000 23640 40000 40000 

Personalkostnader 500000 583880 600000 600000 

Styrehonorar 450000 402585 460000 460000 

Annen personalkostnad 80000 25813 40000 40000 

Kurs/konferanser/møter 1200000 1142952 1350000 800000 

Praksiskompensasjon 300000 127769 350000 300000 

Eksterne ytelser 70000 110883 60000 70000 

Samhandlingskonferanse 100000   40000 40000 

Regionalt sekretariat 220000 110546 220000 200000 

TMS 10000   10000 10000 

Til styrets disposisjon 100000   100000 100000 

Sum forbrukte midler 3262000 2670316 3412000 2772000 

          

Resultat -67000 -100728 -62000 -22000 

 

 

 

 



 

Vedtak: 

Regnskap 2019 ble godkjent. 

 

Revisors beretning 2019: 

 
 



 
Vedtak: 

Revisors beretning 2019 ble tatt til orientering. 

 

7 Budsjettsaker 

 

Vedtak: 

Tilleggskontingent for 2021 opprettholdes på 300 kroner. 

 

Nina Hagen la fram styrets forslag til budsjett for 2021: 

 

  Budsjett 2020 Budsjett 2021 

Anskaffede midler     

Tilskudd 750000 750000 

Tilskudd reg. sekretariat 700000 700000 

Årsmøtefastsatt kontingent 590000 590000 

Netto finans 10000 10000 

Kursinntekter 1300000 700000 

Sum anskaffede midler 3350000 2750000 

     
     
Forbrukte midler     

Husleie 52000 52000 

Tilskudd/bidrag 60000 30000 

Reise/diett/bilgodtgjørelse 30000 30000 

Administrative kostnader 40000 40000 

Personalkostnader 600000 600000 

Styrehonorar 460000 460000 

   



Annen personalkostnad 40000 40000 

Kurs/konferanser/møter 1350000 800000 

Praksiskompensasjon 350000 300000 

Eksterne ytelser 60000 70000 

Samhandlingskonferanse 40000 40000 

Regionalt sekretariat 220000 200000 

TMS 10000 10000 

Til styrets disposisjon 100000 100000 

Sum forbrukte midler 3412000 2772000 

      

Resultat -62000 -22000 

 

 

Vedtak: 

Budsjett for 2021 ble vedtatt. 

 

8 Valg 

Lindy Jarosch-von Schweder la frem styrets innstilling til valgkomité i STLF for perioden 1. 

september 2020 til 1. september 2022: 

 

Tone Dorthe Sletten (leder) 

Trond Bondevik 

Hanna Helgetun Krogh 

 

Vedtak: 

Valgkomité ble valgt ved akklamasjon. 

 

 

9 Saker til årsmøtet 

 

a) Utdeling av ærespris og pris for fortjenestefullt tillitsvalgtarbeid i foreningen. 

https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-

pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/ 

Årets ærespris gikk til Sven Erik Gisvold, og årets tillitsvalgtspris gikk til Eli 

Øvstedal. 

 

 

Trondheim, 18. november 2020 

 
         

Bjørn Buan      Marit Seim Ekeland 

https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/
https://legeforeningen.no/lokal/sor-trondelag/Om-oss/Sor-Trondelag-legeforenings-pris-for-fortjenestefullt-tillitsvalgtarbeid-i-foreningen/

