
Årsmøte 04.06.2008

Referat etter årsmøte i OLF 4. juni 2008

 

Dato:              4. juni 2008

 

Sted:               Høyskolen Gjøvik, Kallerud

 

Tilstede:         Fra styret: Frode Oosterling, Alf Ursin, Inger Kragh Nyhus, Peder Skancke, Dag

Aandahl, Bodil Hage Sægrov, Jan Schmitz.

 

                        Antall medlemmer: ca. 15.

 

 

Styret hadde et kort møte i forkant av årsmøtet. Siste finpuss rundt praktiske forhold av årsmøtet og

årsmøtemiddagen ble tatt opp. Framlegging av årsmøtet ble gått gjennom sammen med Bente

Gauslaa.

Neste styremøte er planlagt 25.august kl.8.30 på Lillehammer.

 

 

Referat årsmøte

 

Sak 1               Valg av dirigent og referent

 

Bente Gauslaa ble valgt som dirigent.

Jan Schmitz ble valgt som referent.

 

 

Sak 2               Godkjenning av innkalling

 

Innkallingen ble godkjent

 

 

Sak 3               Gjennomgang av årsmelding for perioden 010507 - 300408

 

Alf Ursin gikk gjennom årsmeldingen.

 

Regnskap/økonomi

Endringer i overføringer fra legeforening har ført til at kapitalen ikke lenger bygges opp.

OLF kan søke ekstra midler sentralt hvis det er behov for.

 

Styrets arbeid

Saker rundt Sykehuset Innlandet har tatt meste tid i styrets diskusjoner.

Det er ingen alvorlige konsekvenser for SI i forslaget om hovedstadprosessen.
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Hjemmesiden

Det er bestilt egen datamaskin til nettansvarlig for hjemmesiden for å bedre kontinuitet i driften.

 

Tillitsvalgtordningen

Evt. feil om tillitsvalgte kan oppgis til Bodil.

 

 

Det var ingen kommentarer til årsmeldingen. Den ble altså godkjent.

 

 

Sak 4               Regnskap

 

Gjennomgang av Dag Aandahl.

 

For første gang er det lagt ut oppgavepliktige saker i regnskapet.

 

Det ble stilt spørsmål av noen om deling av konto og sperre en av kontoene for å få høyere rente.

Dags kommentar var at dette spørsmålet ble tatt opp i fjorårets møte og nedstemt.

Det er ulike tilbud mellom private og næringskonto.

 

Regnskapet ble godkjent.

 

 

Sak 5               Revisjonsberetning / Revisors kommentar

 

Av Morten Breiby:

Lett og ryddig regnskap. Alt ser bra ut.

 

 

Sak 6               Budsjett

 

Kommentarer fra Dag under gjennomgang av budsjettet:

 

Overføring av kontingentmidler til fylkesavdelingene er redusert siden 010107. Evt. søknad om

ekstra midler  må begrunnes i regnskapet.

Beløpet er bortimot det samme som før og er i tråd med regnskapet.

Fra og med regnskapsåret 2008 har OLF plikt til å føre eksternt regnskap.

Kurskomiteen har behov for sekretærtjeneste (honorar sekretærtjeneste).

Ekstern kontortjeneste er redusert pga. økt bruk av epost.

Med "andre kurs" menes Ilsetra og festmøte.

 

 

Kommentarer fra salen:

 

Kari Sollien kunne informere om at legeforeningen sentralt ikke gir tilskudd så lenge det er

overskudd i regnskapet.
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Forslag om gaver:

Forslag til gaver bør sendes ut i forkant av årsmøtet. Hvis gaver føres under "annen kostnad" (post

7798) vil dette gi større frihet for styret å bestemme seg for en gave. Post 7798 bør økes ved å flytte

gaver til "annen kostnad".

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Diskusjon om økonomi rundt møtene som Frode har organisert skal bli tatt opp som en sak i neste

styremøte i august.

 

Budsjettet ble godkjent med de endringene som ble foreslått og vedtatt.

 

 

Sak 7                          Valg av professionell revisor i samsvar med endring i legeforeningens

regelverk

 

Legeforeningen har vedtatt regler ift ekstern regnskapsfører i fylkesavdelingene.

Fra og med 2008 blir det krav til ekstern revisor.

 

Dag har undersøkt tre revisjonsfirma:

Kjelstrup og Wiggen AS, Oslo (Legeforeningens revisorfirma)

Horwath Revisjon, Gjøvik

Forenede Revisorer, Gjøvik

 

Dag la fram forslaget å bruke Horwath Revisjon.

Det ble lagt fram forslag å bruke Morten som desisor (som følger opp utgiftene som OLF gjør).

 

Begge forslag ble vedtatt fram til årsmøte i 2009 der de skal legges fram som sak.

 

 

Sak 8               Eventuelt

 

Kurskomiteen ønsker en bedre utleggelse av kursmaterial på hjemmesiden. Det skal opprettes

samarbeid om dette mellom kurskomiteen og OLF´s nettansvarlig.

Dato: 08.07.2008
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