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Referat fra 

Oppland legeforenings årsmøte 2010. 

Bjerkebæk, Lillehammer tirsdag 2.juni kl.18.00-19.00 

 
Antall tilstede: 25 

Antall styremedl: 8 

 

1. Valg av dirigent: Alf Ursin ble valgt. 

Valg av referent: Halvor Fretland Danielsen ble valgt. 

 

2. Godkjenning av innkalling: Innkalling skjedde i år via epost. Det var flere deltakere som 

kommenterte at det var vanskelig å finne fram til aktuelle dokumenter (saksliste, 

årsmelding, regnskap, revisjonsberetning og forslag til budsjett for 2011) på 

hjemmesiden. Styret lovet å rette opp i dette til neste gang. 

 

3. Godkjenning av saksliste: Ingen innsigelser. 

 

4. Årsmelding. Denne ble gjennomgått ved leder Frode Oosterling. Medlemmer avgått 

med døden ble hedret med et minutts stillhet. Revisjon er overflyttet fra Visma Gjøvik 

til Visma Lillehammer pga nærhet til leder og kasserer. Det ble kort redegjort for 

styrets møtevirksomhet, oppgavefordeling og arbeid. Leder redegjorde for hva som er 

gjort mtp tidligere forslag om samarbeid med Hedmark legeforening. Det vises for 

øvrig til selve årsmeldingen. 

 

5. Regnskap 2009 m/revisjonsberetning ble gjennomgått v/kasserer og leder. 

Revisjonsrapportens avsluttende setning ble kommentert. Forrige årsmøte vedtok 

nemlig formelt ikke de sentralt foreslåtte satsene for godtgjørelse av 

styremøtedeltakelse, praksiskompensasjon samt honorering av leder og kasserer. 

Disse ble nå vedtatt uten innsigelser slik at det formelle kom på plass. Satsene for 

2011 skal holdes uendret. Det ble fra salen foreslått å øke pengebruken til 

medlemmers beste jfr et syvsifret beløp på sparekonto. Imidlertid ble det også 

kommentert at finansieringsordningen/overføringer fra sentralt hold er vedtatt endret 

jfr siste Landsstyremøte. Derfor kunne det være fornuftig å vente ytterligere et år med 

å øke driftsunderskudd dersom overføringer skulle bli vesentlig redusert. Tidligere 

ordning om å søke ekstramidler til kostnadskrevende drift er i ferd med å bli avskaffet. 
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6. Budsjett for 2011 ble gjennomgått v/kasserer og leder. Det var opprinnelig budsjettert 

med et driftsunderskudd på omlag 18.000,-. Men det nylig avholdte Landsstyremøtet 

har vedtatt en reduksjon i sentrale overføringer på ca 35.000,-. Budsjetterte utgifter er 

ikke redusert tilsvarende. Dermed er nå det planlagte driftsunderskuddet på ca 

53.000,-.  Dette mener styret er forsvarlig pga den gode økonomien, sistnevnte også 

kommentert under gjennomgangen av regnskapet. 

 

7. Eventuelt. 

 Fra Oppland legeforening deltok Inger Kragh Nyhus, Bodil Sægrov og Frode 

Oosterling på Landsstyremøtet. Nyhus redegjorde opplyste kort årsmøtet om 

noen av sakene som var blitt debattert, bl.a. belastning i tidlige livsår og 

nybegynnerstillinger (turnustjeneste i endring). 

 Nyhus ønsket også at årsmøtet skulle stille seg bak en uttalelse som stiller 

spørsmål ved de foreslåtte nedskjæringene ved Reinsvoll sykehus’ avd. 1c. 

Imidlertid har ikke årsmøtet myndighet til å vedta dette siden forslaget ikke er 

fremmet tidlig nok. Men uttalelsen skal vedlegges referatet fra årsmøtet som 

informasjon til Oppland legeforenings medlemmer. Dessuten oppfordres styret 

til å jobbe videre med saken.  

 

 

For styret i Oppland legeforening, Halvor Fretland Danielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


