
OPPLAND LEGEFORENING – ÅRSMØTE 2009 ( 09062009) 

 

 

Oppland legeforenings årsmøte for 2009 ble avholdt på  

Vitenssentret, Gjøvik, den 9. Juni. Det møtte 36 medlemmer. 

 

1. Karin Frydenberg ble valgt til møteleder, Bent 

Monsbakken ble valgt til referent, Bodil Hagen Sægrov 

ble valgt til tellekorps. 

2. Innkalling ble godkjent av årsmøtet 

3. Saksliste ble godkjent av årsmøtet. 

4. Årsmelding 

-Leder Alf Ursinn innledet med å foreslå 1 minutts 

stillhet for å minnes de medlemmer av foreningen som 

hadde avgått ved døden siste år: Hans-Kristian Brath og 

Cato Nicolai Aal. 

-Leder gikk gjennom referat for underavdelinger og 

utvalg.  Referat fra kollegial støttegruppe ble opplest da 

årsrapport ikke forelå på innkallingstidspunkt. 

5. Innkomne forslag 

    a) Innlandet legeforening. 

    PSL Oppland og Hedmark foreslår å starte en prosess 

for å  slå sammen   Oppland og Hedmark Legeforening. 



Styrerepresentant Dag Aandal redegjør for forslaget. Ut 

fra diskusjonen på årsmøtet kommer det fram at en 

mener dette på nåværende tidspunkt  ikke er aktuelt, av 

flere årsaker. Forslagstiller trekker forslaget, og det 

kommer ikke opp til votering. Allikevel kommer det 

mange innspill fra salen på at en ønsker mer samarbeid 

med Hedmark Legeforening. 

 

b.   Honorar til styrets leder og kasserer. 

      Styrets leder informerer om at mange fylkeslag lønner             

tillitsvalgte. Disse får refusjon fra legeforeningen  sentralt slik 

at den økonomiske belastning for Fylkesforeningen ikke blir 

større. Spørsmålet ble tatt opp under Legeforeningens 

Årsmøte i Bodø, hvor det ikke kommer fram forslag til 

detaljstyring.    

Styret har kommet med et forslag hvor styret gis fullmakt til å 

yte slikt honorar. 

Are Løken foreslår at en slik endring bør vedtas av årsmøtet, 

og bakes inn i budsjette. På bakgrunn av dette trekker styret 

sitt forslag, og Are Løkens  forslag: 

”Årsmøtet i Oppland Legeforening vedtar for kommende 

valgperiode å yte et årslig honorar til styrets leder på kr 

50000 og til styrets kasserer kr 10000 p.g.a den 

arbeidsmengde disse har i styret og for å øke interessen for 

lette rekrutteringen til disse mest belastede styreverv” 



ble enstemming vedtatt. 

 

 

6. Forslag til vedtektsendring. 

     Styret har på bakgrunn av anmodning fra årsmøtet 2008 

kommet med forslag om å endre pragraf 7 i OLF sine 

vedtekter. Det er foreslått at årsmøtet skal behandle valg av 

ekstern revisor og desisor. Leder begrunner forslaget med at 

dette ble krevd av forrige årsmøte, og at saken er undersøkt 

med Legeforeningen sentralt. Ekstern revisor er pålagt, og må 

endres i vedtektene. Spørsmålet er om vi trenger desisor.  

Flere mente i diskusjonen at desisor er unødvendig, og ved 

voterning stemte 5 for vedtektsendring hvor desisor skal  

velges, 31 stemte mot.  

Vedtektene blir endret slik at ekstern revisor skal velges, men 

ikke desisor. 

 

7. Regnskap for 2008 med revisorberetning. 

 

Kasserer Dag Aandal redegjør for regnskapet. Regnskap og 

revisorberetning  vedtas ved akklamasjon. Horwath revisjon 

velges til revisor for regnskapsåret 2009. 

 



8. Budsjett 2010. 

 

Kasserer Dag Aandal legger fram styrets forslag til budsjett for 

2010.  Are Løken foreslå å legge til kr 75000 i utgifter på 

budsjettet siden vi har vedtatt å lønne leder og kasserer. Med 

arbeidsgiveravgift og feriepenger vil dette utgjøre ca kr 

75000. 

Årsmøtet vedtar å øke utgiftssiden med kr 75000,-, men 

samtidig også å øke inntektssiden med samme beløp siden en 

antar å få samme beløp refundert fra Legeforeningen 

sentralt.        

 

9. Valg 

Valgkomiteens leder Tore Melbye redegjør for valgkomiteens 

arbeid. 

Det skal velges: 

1 styreleder 

2 direkte valgte styremedlemmer 

2 varamedlemmer 

Kurskomite 

Valgkomite 

 



Det har ikke vært mulig å finne kandidat  til ledervervet. 

Årsmøtet vedtar at det velges 3 styrerepresentanter, og at 

styret konstituerer seg selv og velger leder. 

 

Etter valgkomiteens innstilling velges som 

styrerepresentanter: 

Gro Leonardsen 

Frode Oosterling 

Lars O. Fjose 

 

Som vararepresentanter: 

Halvor Danielsen 

Saed Moradi 

 

Valgkomite: 

Laila Lambrecht 

Gry Klomann Bekken 

Bent Monsbakken   

 

Kurskomite: 

Lene Dæhlen Selnes 



Guri Andersen 

Øystein Sjåk 

Torid Seierstad 

Sjur Johansen 

Trond Karlsen 

 

Alle valgt ved akklamasjon.        

 

 

                                              Gjøvik, 100609 

                                              Bent Monsbakken 


