
Årsmøte 05.06.2007

Referat etter årsmøte for OLF 5. juni 2007 Sted: Maihaugen, Lillehammer kl 18-19.30.

Innledning med kaffe og kaker. Velkommen ved Alf Ursin.

 

1. Valg av dirigent: Frode Veian ble foreslått og sa seg villig. Valgt enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling. Den ble godkjent uten anmerkninger.

3. Årsmelding. Årsmeldingen for 2006 ble presentert av Alf Ursin.

Det er et feil navn i medlemmer i valgkomiteen. Det skal være Tore Mellbye, Even Reinertsen og

Elisiv Teigen.

HTV på SIReinsvoll er Svein Martin Luth. Inger Kragh Nyhus er stedfortreder.

Jørn Nissen Meyer orienterte om støttelegeordningen. Det er 7 medlemmer, som tidligere.

Ordningen er lite brukt. De vil reklamere mer for den blant annet gjennom annonse i tidsskriftet.

Det er også ønskelig at det er lettere tilgjengelig informasjon om ordningen på OLFs hjemmeside.

Dette arbeides det videre med av styrets nettansvarlige. Det er også bestemt at de skal kreve

honorar for arbeidet de gjør. Det kreves av OLF som kan søke det refundert fra SOP.

Årsmeldingen ble med disse endringene godkjent av årsmøtet.

4. Vedtektsendringer. Frode Veian presenterte forslaget til nye vedtekter for Oppland legeforening.

Det ble en diskusjon rundt sammensetningen av styret med bakgrunn i at det har vært vanskelig å

skaffe villig representant fra LSA.

Endringsforslag:                                                                i.     Det påpekes at æ må endres til e i

navnet til moderforeningen i de punkter det er aktuelt.

§11 Foreningens kollegiale støttegruppe: Andre ledd endres til: "Kollegial støttegruppe vil også

kunne formidle kontakt til en annen lege med spesiell opplæring og erfaring når det er behov for

det. Den kollegiale støttegruppen skal være sammensatt av minst to allmennleger og to

sykehusleger som alle oppnevnes av avdelingsstyret. Begge kjønn skal være representert i

støttegruppen".

De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt med de to foreslåtte endringene.

5. Regnskap og budsjett. Dag Aandahl presenterte regnskap og budsjett. Det ble noen oppklarende

spørsmål om posten på 40 000 til gaver. Det er brukt 20 000 til sykehusaksjonen og 20 000 til TV

aksjonen som gikk til Leger uten grenser. Dette ble gjort etter vedtak i styret. Disse var ikke

budsjettert. Det er likevel et overskudd i regnskapet totalt sett. Det ble en generell diskusjon om

budsjettet bare er veiledende for styret, eller om de må holde seg strengt innenfor budsjett på hver

post. Det ble påpekt at budsjettet ikke er godt nok til å brukes på denne måten og at styret må ha

manøvreringsrom innenfor budsjettet.

Det ble også noe diskusjon rundt forvaltningen av kapitalen til lokalforeningen, med bakgrunn i et

innkommet brev fra Lars Helling. Det ble blant annet drøftet om foreningen burde bruke penger på

forskningsstipender. Det var også en diskusjon om behovet for å bruke nødvendige ressurser på de

lokale tillitsvalgte. Brevet ble vedtatt oversendt det nye styret for videre behandling. Det var ikke
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stemning i salen for å dele ut forskningsstipender av pengene. Revisor kommenterte at det var ca

15 000 kroner pr medlem i kapital og at det ikke er mer enn det en slik forening bør ha.

Revisor hadde få bemerkninger til regnskapet. Han bemerket at det også i år er ulikheter i utbetalt

møtehonorar og praksiskompensasjon.

 

Regnskap og budsjett ble vedtatt av årsmøtet.

 

6. Valg:

Forslag til leder: Alf Ursin. Valgt ved akklamasjon.

Forslag til årsmøtevalgte styremedlemmer: Inger Kragh Nyhus og Øyvind Bernersen. Valgt ved

akklamasjon.

Forslag til varamedlemmer i prioritert rekkefølge: Even Reinertsen og Frode Osterling. Valgt ved

akklamasjon.

Øvrige styremedlemmer valgt av yrkesforeningene: Per Arne Vesterås fra LSA, Bodil Hagen

Sægrov fra Af, Dag Aandahl fra PSL, Jan Schmitz fra Namf, Jens Christian Laursen fra OF. Det er

ikke klart hvem som vil representere YLF.

Revisor: Morten Breiby valgt ved akklamasjon.

Kurs- komité : Den nåværende kurs komité gjenvelges og suppleres med Guri Andersen.

Valgkomite: Ellen Bømer, Elisiv Teigen og Tore Mellbye velges ved akklamasjon.

7. Drøfting av "sykehussaken". Gjenværende del av møtet ble brukt til en diskusjon rundt

sykehussaken. Alf Ursin orienterte fra møte han har vært i med representanter fra legeforeningen

sentralt og fra Hedemark legeforening og Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst. Han presenterte

der OLFs mål om å dele foretaket. Det var også drøftinger omkring tillitsvalgtstrukturen. Det er ingen

bevegelse i retning av å dele foretaket. OLFs nye styre må jobbe videre med dette, særlig på politisk

nivå. Det ble debatt om saken og presisert til slutt at det er viktig at ressursene beholdes i

sykehusene i Oppland uansett om foretaket deles eller ei.  Det var et ønske om å forbedre

tillitsvalgtstrukturen, men det kommer fortsatt frem at ledelsen i sykehuset vil ha en struktur tilpasset

deres behov, ikke legenes.  

 

8. Eventuelt: Morten Breiby ønsker at det nye styret skal sende en endringsmelding til

Brønnsysundregisteret slik at OLF ikke lenger står registrert på hans navn. Det ble annonsert på

årsmøtet at det vil bli avholdt nytt fagpolitisk seminar til høsten. Denne gang på Ilsetra den16-17

november.  

 

Ref. K.Sollien

Dato: 23.09.2007
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