
 

 

     

 

 
 

 

Til Akershus legeforenings medlemmer 

 

 

ÅÅRRSSMMØØTTEE  MMEEDD  FFOORREELLEESSNNIINNGG  OOGG  MMIIDDDDAAGG 

Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 20. august 2020 kl. 17.30 på 

Engebret Café, Bankplassen 1, 0151 Oslo. 

Møtet etterfølges av forelesning og middag. Enkel bevertning fra kl. 17.00. 

Det er mulig for ledsager å delta på både foredrag og middag. Se priser på neste side. 

Engebret Café har bekreftet at de overholder smittevernregler og kan arrangere lukkede 
selskap/arrangement for opptil 50 personer.  

NB! På grunn av bestilling av mat/drikke og gjeldende smittevernregler, ber vi om påmelding snarest mulig 
og senest 6. august. Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 
 

PÅMELDING - KLIKK PÅ DENNE LENKEN 
 
 

SAKSLISTE: 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og tellekomité 
3. Godkjenning av saksliste 
4. Årsberetning 2019 
5. Regnskap 2019 
6. Budsjettforslag 2021 (herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 

 

 

FOREDRAG KL. 18.15: 

Hjernemysterier - Å lede seg selv og andre 

Ved professor MD, PhD Kari J. Kværner, CEO  C3 - Centre for Connected Care, Oslo universitetssykehus 

 

 

Hjernemysterier handler om hjernens nøkkelrolle i ledelse. Om hvordan hjernen får 
oss til å fungere – som ledere, medarbeidere og i team. Kunnskap om hjernen gjør 
det mulig å forstå hvorfor vi selv og andre omkring reagerer og handler som vi gjør. 
Valgene vi gjør, styres av hjernen. Om hjernens fotavtrykk var synlig for oss, ville vi 
se et mønster som hadde gjort det enkelt å ta smarte valg. I dag vet vi at endring er 
mulig hele livet og at det aldri er for sent å gå opp nye hjernespor.  

http://engebret-cafe.no/
http://engebret-cafe.no/
https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/6/34070/
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APERITIFF/MIDDAG KL. 19.00 (bindende påmelding): 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRISER: 

Medlem:  Årsmøte og forelesning kr. 0,-.  Middag kr. 500,- 

                     Deltakelse på forelesning forutsetter tilstedeværelse under årsmøtet. 
 

Ledsager:  Forelesning kr. 0,-. Middag kr. 1 000,-  

 

Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.  
I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet.  
 

Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2019, samt årsberetning for 2019. 
Revisjonsberetning for 2019 og budsjett for 2021 deles ut på årsmøtet.  
 
Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker  
før årsmøtet.  
 
Innkallingen og vedleggene ligger også ute på våre nettsider: www.legeforeningen.no/akershus 
 
Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 901 72 321 eller mail 
akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding. 
 
 
 
Med hilsen 
Akershus legeforening 
 
 
 
Arne Røde        
Leder 

http://www.legeforeningen.no/akershus
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no

