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Protokoll fra årsmøte z0t1- i Oppland legeforening
o Tid: Tirsdag 7. juni 2011 kl. 18.02.
r Sted: Maihaugen, Lillehammer.
o Tilstede: 24 personer.

Foreningens leder, Frode Oosterling åpnet årsmøtet og pnsket de frammøtte velkommen.

t Valg av dirigent
lnger Kragh Nyhus ble valgt til dirigent ved akklamasjon.

2 Valg av referent og to personer til å signere protokollen
Håkon Kinck Gaarder ble valgt til referent ved akklamasjon. Roger Kvalsvik og Lars Helling ble valgt

som protokollunderskrivere; ingen andre forslag innkom.

3 Valg av tellekorps
Anne Cecilie Harvei ble valgt som tellekorps ved akklamasjon.

4 Godkienning av innkalling
lngen hadde noen innvendinger mot innkallingen, og denne anses derfor som godkjent.

5 Godkienning av saksliste
lngen hadde noen kommentarer til sakslisten, og denne anses derfor som godkjent.

6 Årsmelding
Det ble avholdt et øyeblikks stillhet for å minne de tre avdøde medlemmene siste år.

Årsmeldingen ble gjennomgått i plenum. Særskilt presentert ble styrets arbeid, åpen møteserie og

høringsuttalelse om Sykehuset lnnlandet HF. Lars Helling holdt et innlegg om nedskjæringer ved

Lillehammer sykehus, og ønsker at årsmøtet tilslutter seg en uttalelse i denne sammenheng. Dette

tas opp under eventuelt ved slutten av årsmøtet. Det fremkom ikke flere kommentarer til
høringsuttalelsen om Sykehuset lnnlandet HF. lnger Kragh Prytz bemerket at hun hadde vært

varatillitsvalgt ved Reinsvoll sykehus.

Årsmeldingen ble deretter godkjent med akklamasjon.

7 Regnskap ?OtO med revisionsberetning
Den store egenkapitalen på L,3 mill. kr ble kommentert av Lars Helling, og foreslo at det bør dannes

stipendier som kommer medlemsmassen til gode. lnger Kragh Prytz foreslo at styret utarbeider

tanker om hvordan midlene skal benyttes. Frode Oosterling opplyste at Oppland legeforening nå har

mulighet til å budsjettere med underskudd, sett i lys av mindre faste kontingentinntekter fra
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Legeforeningen sentralt, og at man har mulighet for å utskrive tilleggskontingent lokalt i fremtiden.

Man kommer tilbake til disponeringer under sak 8.

lngen innsigelser innkom forøvrig, og regnskapet ble godkjent.

B Budsiett 2012
Halvor Fretland Danielsen gjennomgikk forslag til budsjett for 2OI2. Det er budsjettert med et

underskudd på omlag 50 000 kr. Under pkt. 7798 annen kostnad, er det mulighet for å søke om

midler til spesielle prosjekter. En del poster som har vært separate mellom foreningen og

kurskomitden, er iferd med å slås sammen, som gir uoverensstemmelser mellom regnskapstallene

fra år til år. Lars Helling foreslo at styret bekjentgj6r midler til spesielle prosjekter, og dementerte

samtidig bruk av midler til hytteprosjekter o.1., men at man benytter gunstigere og samtidig sikre

finanstjenester til å forvalte kapitalen med større gevinst. lnger Kragh Nyhus foreslo at landsmøtet

ber styret om å fremlegge en konkret kapitalforvaltningsplan ved neste årsmøte.

Styrets budsjettforslag inkluderer honorar til leder (50.000), kasserer og sekretær (10.000 hver). Når

det gjelder mØtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt arbeidsinntekt foreslår styret at vi fplger

satsene vedtatt av Dnlf sentralt. For 2072 er kompensasjonen fastsatt til 6340 kr for hele dager og til

3L7Okr for halve dager. MØtegodtgjørelse utgjør 670 kr pr. møte. Årsmøtet tilsuttet seg dette.

lnnsendte søknader behandles individuelt.

9 Valg av styre
Leder av valgkomit6en presenterte mandatet og forslag til kandidater. Styret skal forøvrig

konstituere seg selv i ettertid. Valgkomit6ens forslag:

a. Leder: Frode Oosterling.
b. To styremedlemmer: Gro Leonhardsen, Alan Adrian.
c. To varamedlemmer (med møterett): Saeed Moradi, Halvor Fretland Danielsen.

Valgkomit6en har forsøkt å finne en kandidat fra Overlegeforenigen, men har ikke lykkes med dette.

Varamedlemmene har i Oppland legeforening tradisjon for å møte på styremøtene som faste

representanter, denne ordningen opprettholdes. Bodil H. Sægrov foreslo endring av Halvor Fretland

Danielsen fra varamedlem til styremedlem, og omvendt for Alan Adrian.

Alle personer med valgt individuelt ved akklamasjon, og ovenstående forslag ble også vedtatt ved

håndsopprekning. Styresammensetningen ble dermed slik:

Leder: Frode Oosterling

Styremedlemmer: GroLeonhardsen, HalvorFretland Danielsen

Varamedlemmer: Saeed Moradi, Alan Adrian

10 Valg av kurskomit6
Tori Guldahl Seierstad og Guri Andersen tropper av som medlem av kurskomit6en, og mottok

applaus for innsatsen fra kurskomitden. Som medlemmer av kurskomit6en ble foreslått Lene Dæhlen

Selnes som leder, Øystein Skjåk, Steinar Grue, SjurJohansen, Trond B. Karlsen, Monica Knutsen (ny)

og Henning Bang-Larsen (ny)som medlemmer.
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Alle ble valgt samlet ved akklamasjon.

11 Valg av valgkomit6
Laila Lambrecht og Bent Monsbakken tar gjenvalg. Gry Kloumann Bekken trekker seg. lnger Kragh

Nyhus stiller som ny kandidat.

Valgkomit6en ble valgt samlet ved akklamasjon.

LZ Valg av ekstern revisor
Crowe Horwath AS ble gjenvalgt som revisor ved akklamasjon.

13 Eventuelt
Lars Helling leste opp muntlig et forslag til uttalelse om striden rundt fordeling av funksjoner ved

Sykehuset lnnlandet HF, som han synes går utover Lillehammer sykehus.

lnger Kragh Nyhus bemerket at tonen i utspillet er vel uformell, og at det ikke var innsendt innen

fristen satt for årsmøtesaker, slik at det formelt sett ikke kan realitetsbehandles av årsmøtet. Det ble

foreslått at Lars Helling kontakter det nye styret for å komme med en uttalelse, noe Helling var

innforstått med. Håvard Aksnes bemerket bruk av midler til MR-utstyr og plassering av kvinneklinikk.

Eystein Brandt bemerket at Oppland legeforening ikke bør nøre opp under sykehusstriden mellom

sykehusene i Sykehuset lnnlandet HF.

Møtet ble hevet kl. L9.05.
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