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1. Styreleders kommentar 
Takk for et fantastisk år. 

Året 2017 har vært begivenhetsrikt og vi har feiret 175 års jubileum for foreningen.  Trondhjems 
Lægeforening ble stiftet 17. november 1842 og var en av Norges første legeforeninger, og forløperen 
for all medisinsk foreningsaktivitet i Trondheim og omegn. Dagen ble feiret med en engasjerende 
samhandlingskonferanse på dagtid og en flott fest i ærverdige Banksalen på kvelden. En 
jubileumsdag skaper minner og gode historier. Dette binder oss sammen både gjennom faglige 
interesser og fagforeningsinteresser. Sør-Trøndelag legeforening ønsker å skape arenaer som binder 
oss sammen også som kolleger, der lege-ledere kan møte arbeidstakerrepresentanter, der 
pensjonerte eldre leger kan møte yngre leger og legestudenter, der allmennleger kan møte 
spesialister både i og utenfor sykehus. Det er dessuten lettere å samarbeide faglig med noen man 
kjenner navn og ansikt på, og har møtt i flere sammenhenger. Slik kan vi bidra til god samhandling og 
være gode lagspillere og være en forening som samler oss som kollegium.  

Medlemstallet øker jevnt. Det gir et signal om at Trøndelag tilbyr gode og interessante arbeidsplasser 
for leger. I det siste året, har det imidlertid vist seg at vi ikke kan ta denne rekrutteringen for gitt. Vi 
har lagt merke til grasrotopprøret i fastlegetjenesten, det mye omtalte «trønderopprøret», som har 
vist til både ubesatte stillinger og svak rekruttering i fastlegetjenesten. Selve limet i helsetjenesten er 
i ferd med å revne. Vi er glade for at politikerne også ser betydningen av denne tjenesten som har 
vært svært vellykket siden den ble innført. Vi er helt avhengig av fastlegene skal vi lykkes med en 
helhetlig og sammenhengende helsetjeneste.  

Vi har også lest om fullt universitetssykehus, hvor legene bruker dyrebar tid på å lete etter ledige 
sengeplasser, og pasienter blir lagt på avdelinger de ikke hører hjemme. Det utfordrer kvalitet og 
pasientsikkerhet, men også den ansattes arbeidshverdag.  
Medbestemmelsesbarometeret for 2017 viste også at ansatte opplever mindre autonomi og 
medbestemmelse enn før. Det bør bekymre helselederne. Men, lederne våre står også i en krevende 
situasjon, med økt press om å holde budsjett, øke produksjon og være mer effektiv, bl.a. for å kunne 
investere i nytt utstyr og ansette flere. Utfordringen er at de ansatte opplever å måtte løpe fortere 
og fortere for å nå kravene, med utbrenthet, sykemeldinger som resultat. Det er en bekymring at 
flere yngre leger blir lagt inn på Villa Sana pga. utbrenthet. I en tid der helsetjenesten styres stramt, 
er det viktig å skape godt ytringsklima, gode utviklingsmuligheter og mestringsfølelse for de ansatte. 
Ansatte som føler seg involvert og opplever et godt ytringsklima, vil kunne si fra om utfordringer og 
øke en lav meldekultur, samtidig bidra til økt motivasjon og økt effektivitet.  

I vår region har det medisinske fakultet ved NTNU blitt til fakultet for medisin og helsevitenskap. 
Fakultetet er en utdannings og forskningsinstitusjon innenfor både medisin og helse og er samtidig 
en del av det integrerte universitetssykehuset med St. Olavs Hospital. Vi håper at de klarer å 
stimulere til tverrfaglige og innovative løsninger i en tid der de ansatte blir utfordret på å løpe 
smartere, men som i grunn oppleves å løpe fortere.  Da er reell involvering av ansatte sentralt, 
sannsynligvis sitter de også med smarte løsninger.  

Sør-Trøndelag legeforening jobber for å være en forening for alle medlemmer.  

Med økt spesialisering og derav økt fragmentering av helsetjenesten er det viktig at vi greier å 
samarbeide med hverandre og at vi snakker godt om hverandre. Kurskomiteen gjør en solid innsats 
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og kursene bidrar til både kunnskapsdeling og å bli kjent.  
Målet er å øke kursporteføljen og evt. å finne samarbeidende partnere for å styrke dette. Likeledes 
er støttekollegaordningen av stor betydning for våre medlemmer.  

Tillitsvalgtarbeid gjør seg ikke selv. Mange frivillige bruker fritiden sin på engasjement for å skape 
gode helsetjenester og gode arbeidsvilkår for legene.  Jeg oppfordrer alle medlemmer til å støtte de 
tillitsvalgte og gi dem gode og konstruktive innspill i sitt arbeid. 
Som leder i foreningen har jeg stor tro på å utvikle og styrke den lokale foreningen og tar gjerne imot 
innspill på veien. Vi har planer om å utvide kursvirksomheten, samarbeide mer med andre aktører, 
legge til rette for forskning og innovasjon og inspirere leger til å innta lederverv. Vi ønsker å ha gode, 
aktuelle og informative nettsider. Vi har planer om styrke dette arbeidet, særlig å øke bruken av 
sosiale medier. Dette tar selvsagt tid, da vi i styret er styremedlemmer i full jobb, så dette kommer 
oppå vanlig arbeidsdag. Vi har heldigvis ansatt ny organisasjonssekretær som skal bidra i denne 
sammenheng. 

2. Medlemsstatistikk 
Sør-Trøndelag legeforening var ved utgangen av året 2074 medlemmer.  Tallet er jevnt stigende. 

Antall medlemmer pr. 1. januar: 

Årstall Ylf LSA Of AF PSL Namf LVS SUM Kvinner Menn 
2012 546 30 571 313 69 17 81 1627 699 928 
2013 550 33 629 323 69 16 79 1699 750 949 
2014 588 31 655 333 68 20 78 1773 783 990 
2015 608 30 681 355 75 19 78 1846 - - 
2016 704 31 683 357 80 18 83 1956 914 1042 
2017 776 37 702 362 77 19 96 2069 984 1085 
2018 722 38 717 383 80 22 112 2074 984 1090 

 

3. Styre og utvalg 

3.1.  Styret i Sør-Trøndelag legeforening 
Navn Verv/yrkesforening Dato 
Lindy Jarosch-von Schweder Leder 01.01.17-31.12.17 
Bjørn Buan Nestleder/økonomiansvarlig (årsmøtevalgt) 01.01.17-31.08.17 
Johanna A. Westin Nestleder/økonomiansvarlig (årsmøtevalgt) 01.09.17-31.12.17 
Peter Bräunlich Styremedlem (årsmøtevalgt) 01.01.17-31.08.17 
Torkild Skaar Styremedlem (årsmøtevalgt) 01.09.17-31.12.17 
Marit Seim Ekeland Of 01.01.17-31.12.17 
Torkild Skaar Ylf 01.01.17-31.08.17 
Guro-Marte Gulstad Mpote Ylf 01.09.17-31.12.17 
Eli Øvstedal AF 01.01.17-31.12.17 
Helge Bjørnstad-Pettersen LVS 01.01.17-31.12.17 
Anders Prestmo PSL 01.09.17-31.12.17 
Helge Hatlevoll LSA 01.01.17-31.12.17 
Tonje Stømholm NAMF 01.01.17-31.08.17 
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Signe Lohmann-Lafrenz NAMF 01.09.17-31.12.17 
Rannei Hosar Nmf 01.01.17-31.08.17 
Kristina Albertsen Nmf 01.09.17-31.12.17 
Frode Manstad-Hulaas 1. vara (årsmøtet) 01.01.17-31.08.17 
Peter Bräunlich 1. Vara (årsmøtevalgt) 01.09.17-31.12.17 
Liv Agnes Gravrok 2. Vara (årsmøtevalgt) 01.01.17-31.12.17 
Eva Hofsli Vara OF 01.01.17-31.12.17 
Trude Basso Vara Ylf 01.01.17-31.08.17 
Lena Løfblad Vara Ylf 01.09.17-31.12.17 
Eli Crozier Vara AF 01.01.17-31.08.17 
Torstein Sakshaug Vara AF 01.09.17-31.12.17 
Torill Synnøve Nilsen Vara NAMF 01.01.17-31.12.17 
Paul-Alexandre Nordlund Vara Nmf 01.01.17-31.08.17 
Mathilde Hernholm Vara Nmf 01.09.17-31.12.17 

 

3.2. Valgkomite 
Valgkomitéen har i 2017 bestått av følgende medlemmer:  
Tone Dorthe Sletten (leder) 
Solveig Klæbu Reitan 
Trond Bondevik 

3.3. Kurskomite 
Kurskomitéen har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 
Torstein Sakshaug (leder) 
Peter Bräunlich 
Roger Askim 
Lasse Holanger 
Beate Smetbak til 1.9.17 
Roar Dyrkorn til 1.9.17 
Isabell Haugrønning fra 1.9.17  

3.4. Støttegruppe for leger i Sør-Trøndelag 
Støttegruppa har i 2017 bestått av følgende medlemmer: 
Christina Drewes (leder) 
Astrid M. Fagerli 
Anders Prestmo 
Bård Eirik Kulseng 
Finn Marum Høivik 
Hanna Moum 
Mari Jordet Bruheim 

3.5. Foreningens organisasjonssekretær og adresse 
Kenneth Kjelsnes har vært organisasjonssekretær f.o.m. januar t.o.m. april 2017. 
Bente Grønnesby har vært organisasjonssekretær f.o.m. september 2017 – pr. d.d. 

Adresse i 2017 har vært frem til 1. februar 2018: MTFS, Institutt for samfunnsmedisin, Håkon Jarls 
gate 11. 
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4. Styrets arbeid 

4.1. Styremøter 
Det har vært gjennomført i alt 11 styremøter i 2017;  

5.1.17, 15.2.17, 14.3.17, 20.4.17, 23.5.17, 12.6.17, 30.08.17, 15.09.17 (arbeidsmøte/første styremøte 
med nytt styre), 17.10.17, 15.11.17 og 11.12.2017. 

Våre møter avholdes i Trondheim. Vi har også hatt sommer og juleavslutning. Kurskomiteen deltok 
på 1 styremøte i 2017. Vi ønsker å styrke samarbeidet med kurskomiteen ytterligere for å øke 
kursporteføljen, kanskje med tilbud også til andre yrkesforeninger og flere tverrlegefaglige kurs. Vi 
har et godt samarbeid om publisering av kurs og fordeling av sekretærtjenester.  

4.2. Deltakelse i møter 
Ledersamling DNLF 18.-19. januar 2017 ved leder Lindy Jarosch-von Schweder 
Landsstyremøtet DNLF 30. mai – 1. juni ved leder Lindy Jarosch-von Schweder, Guro-Marte Gulstad 
Mpote Ylf, Marit Seim Ekeland Of og Eli Øvstedal Af. 
Regionutvalget Helse-Midt Norge - leder Lindy Jarosch-von Schweder for STLF, Eli Øvstedal for 
AF/STLF, Helge Bjørnstad-Pettersen LVS/STLF, Rannei Hosar Nmf/STLF, Kristina Albertsen Nmf/STLF, 
Bjørn Buan LSA/STLF, Guro-Marte Gulstad Mpote Ylf/STLF. 
Møtedatoer: 25.1.17, 14.9.17 og 15.12.17. 

4.3. Årsmøte 7. juni 2017 

Årsmøtet 2017 ble holdt i E.C. Dahls bryggeri. Her fikk vi høre om historien og fremtiden til EC Dahls 
ved Alexander Skjefte, daglig leder E.C. Dahls pub og kjøkken. I tillegg fikk vi høre et flott innlegg om 
«Når et snev av solbær og lakris fører til skrumplever» ved Trond Oskar Aamo, avdelingssjef avdeling 
for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital. I tillegg til behandling av årsmøtesaker og faglige foredrag, 
fikk vi omvisning og tapas. En vellykket aften og god stemning sammen med over 50 medlemmer. Vi 
fikk også besøk fra legeforeningen sentralt.  

4.4. Medlemsmøter 

4.4.1. Vårmøte 29. mars 2017 
Tema for vårmøtet var «Legerollen-forvitring og forventning». Erlend Hem og Christer Mjåset tok 
turen til Sør-Trøndelag legeforening for å formidle sine betraktninger rundt legerollen. Mens Christer 
tok oss med på en hyggelig vandring i legerollens historie fra middelalder til i dag, med smakebiter 
fra både legeromaner og streik, formidlet Erlend utfordringer knyttet til økt byråkratisering og legers 
opplevelse av mindre autonomi og autoritet. Både fastleger, turnusleger, fagsjefer og overleger lot 
seg engasjere og det ble en bred og god, men lystig debatt blant over 80 medlemmer.  

4.4.2. Samhandlingskonferansen 17. november 2017 
Samhandlingskonferansen ble arrangert i regi av Legeforeningens regionutvalg (med Møre og 
Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag legeforening) i samarbeid med Helse Midt Norge RHF. 
Med 80 deltakere og flotte foredrag fra både brukerrepresentant, Helsedirektoratet, St. Olavs 
hospital, fastleger og kolleger ble dette en svært god konferanse. Tilbakemeldingene tyder på at 
dette må vi gjenta og det er planlagt med ny konferanse våren 2019.  
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4.4.3. Sør-Trøndelag legeforening 175 år 17. november 2017 
Den 17. november fylte Sør-Trøndelag legeforening 175 år. Sammen med 125 feststemte kolleger 
fikk vi besøk av president Marit Hermansen, visepresident Christer Mjåseet, leder i 
overlegeforeningen Jon Helle og generalsekretær Geir Riise. Vårt eneste æresmedlem Erik Midelfart 
kom, det gjorde også tidligere ledere i Sør-Trøndelag legeforening og Trøndelag Medicinske Selskap, 
lokalforeningsledere i Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag og direktør i Helse Midt-Norge Stig 
Slørdahl. Det ble en flott aften, god musikk, nydelig mat, dans og lystig stemning.  

Gaver: Pengegave kr. 20.000,- til kompetansefremmende aktiviteter samt blomsterhilsen fra Den 
Norske Legeforening. Pengegave kr. 1.000,- til støtte for Possible Health som driver Bayalpata 
sykehus i Nepal fra Oslo Legeforening. Bok: Kjetil Karlsen «Jeg, Tuva og stemmen til Iron Maiden», 
samt pengegave: Støtte til Leger uten grenser fra Overlegeforeningen. Blomsterhilsen fra Nord-
Trøndelag Legeforening. 

4.5. Nettsider og facebook 
STLF har vært uten organisasjonssekretær i perioden 1.4-1.9.17 og det har ikke vært like stor aktivitet 
på nettsidene i denne perioden. Ny organisasjonssekretær Bente vil jobbe mye med dette fremover 
for å lage gode og informative nettsider. Nettsidene til lokalforeningen holdes jevnlig oppdatert og 
regelmessig legges alle referater ut. På nettsidene blir også kurs i regi lokalforeningen annonseres. 

Vi har laget en facebook gruppe for våre medlemmer, den er åpen. Vi ønsker etter hvert å legge ut 
mer relevant informasjon til medlemmer og interesserte for lettere tilgjengelighet og for å øke 
engasjement.  Vi har 299 følgere. Lik oss gjerne! 

Styret og leder forsøker å sende relevant informasjon når det foreligger og vi ber medlemmene 
oppdatere medlemsopplysningene sine på Legeforeningen.no ved endringer.  

4.6. Søknader og MedHum 
Tradisjon tro ga Sør-Trøndelag Legeforening støtte til MedHum. MedHum er medisinstudentenes 
humanitæraksjon som er en av Norges største studentdrevne innsamlingsaksjoner. Aksjonen 
arrangeres annethvert år i regi Norsk Medisinstudenforening, en underorganisasjon av Den Norske 
Legeforening. For 2017 ga vi 10.000 kroner. I aksjonen jobber MedHum sammen med Unicef for å gi 
psykososial støtte og primære helsetjenester til syriske barn og unge i Jordan. 

Foreningen får stadig inn søknad til diverse formål, særlig knyttet til medisinutdanningen.  
I 2017 ble 25000 kroner utbetalt. De som fikk tildelt midler var: 

Årsseminar for Medisinernes seksualopplysning (MSO) Støttet med kr. 5.000,- 
MedHum Støttet med kr. 10.000,- 
Forskerlinjeforeningen Signifikant Støttet med kr. 5.000,- 
NAMS 2017 Støttet med kr. 5.000,- 

5. Sør-Trøndelag legeforenings formål 
Sør-Trøndelag legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt i 
Dnlfs lover § 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave å fremme medlemmenes interesser, samt å 
bidra til at befolkningen i fylket har et helsetilbud av god kvalitet. 
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6. Handlingsprogram 2017-19 
Styret har revidert i sitt arbeidsmøte i september handlingsplanen for to-årsperioden. Fullstendig 
handlingsprogram kan leses på foreningens nettsider og er vedlagt sakspapirer, men vi gjengir 
hovedpunktene her: 

- Å ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging 
- Å øke samhandling mellom ulike ledd i helsetjenesten 
- Å utøve helsepolitisk synlighet og innflytelse  
- Å bidra til å skape gode arbeidsforhold 

 

7. Regnskap 
Regnskapsrapport for 2017: 

  
Budsjett 

2016 
Regnskap 

2016 
Budsjett 

2017 
Regnskap 

2017 
Budsjett 

2018 
Anskaffede midler          

Tilskudd 710 000 709 710 727 000 727 449 730 000 
Tilskudd reg. sekretariat 590 000 649 800 630 000 610 000 630 000 
Årsmøtefastsatt kontingent 553 000 571 550 578 000 586 050 590 000 
Netto finans 25 000 16 828 25 000 17 166 25 000 
Tilskudd årets kurs 1 000 000 1 241 156 1 200 000 752 078 1 200 000 
Sum anskaffede midler 2 878 000 3 189 044 3 160 000 2 692 743 3 175 000 

Forbrukte midler          

Husleie 52 000 51 821 52 000 19 388 52 000 
Tilskudd/bidrag 75 000 58 000 75 000 25 000 75 000 
Reise/diett/bilgodtgjørelse 25 000 26 260 25 000 32 949 25 000 
Administrative kostnader 75 000 54 777 75 000 104 385 75 000 
Personalkostnader 540 000 542 219 500 000 401 845 540 000 
Styrehonorar 390 000 379 971 390 000 430 014 390 000 
Annen personalkostnad 50 000 23 720 80 000 31 378 50 000 
Kurs/konferanser/møter 1 050 000 1 189 574 1 200 000 1 205 706 1 200 000 
Praksiskompensasjon 350 000 170 481 350 000 101 679 350 000 
Eksterne ytelser 70 000 76 574 70 000 72 480 70 000 
Jubileumsarrangement     200 000 180 295  
Regionalt sekretariat 210 000 209 600 210 000 219 591 210 000 
TMS 10 000 10 000 10 000 - 10 000 
Til styrets disposisjon 100 000   100 000 - 100 000 
Sum forbrukte midler 2 997 000 2 792 998 3 337 000 2 824 710 3 147 000 

           
Resultat -119 000 396 046 -177 000 -131 967 28 000 

 
Inntektene til STLF var i 2017 på 2 692 743 kroner. Kostnadene har økt mindre enn planlagt det siste 
året og det er særlig kostnader knyttet til praksiskompensasjon som ikke er benyttet. 
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Regnskapet for 2017 er satt opp som et aktivitetsregnskap. I aktiviteter som oppfyller foreningens 
formål inngår informasjonsarbeid, kommunikasjon, kurs og konferanser, tillitsvalgtarbeid, 
forhandlinger og kollegialt støttearbeid. Regnskapet inkluderer inntekter og utgifter til virksomheten 
i foreningens kurskomite.  

Aktivitetsregnskapet viser et negativt resultat på -131 967 kroner. Dette er allikevel mindre enn 
planlagt resultat, som var på -177 000 kroner. Dette skyldes mindre utgifter til jubileumsfesten og 
personalkostnader enn planlagt. Vi har ikke hatt organisasjonssekretær ansatt i perioden 1.4.17-
31.8.17. Administrative kostnader har økt. Her er det utlysning av stilling som organisasjonssekretær 
som har dratt opp summen. Dette kostet ca. 35.000,- i 2017. 

Sammenliknet med 2016 viser regnskapet høyere utgifter og er i tråd med budsjett. Det er større 
aktivitet i kurskomiteen og aktiviteten er planlagt å bli ytterligere økt. Etter råd fra regnskapsfirmaet 
Orion, anbefales det å se regnskapsårene 2016 og 2017 under ett, da inntektene for de forskjellige 
kursene kan overlappe noe (for eksempel innbetaling desember 2016 som egentlig gjelder kurs i 
2017).  

På utgiftssiden er det brukt mer enn før pga. jubileumsfest, mens lønn og honorar er justert i tråd 
med hhv lønns og prisvekst og årsmøtets vedtak.  

Årets resultat minker formåls-kapital fra kr 3.063019 ved utgangen av 2016 til kr 2.931876 ved 
utgangen av 2017, men utestående fordringer er da ikke tatt med som kommer på neste års 
regnskap. 

Regnskapet finnes som eget vedlegg, se sak 6 i sakspapirene. 

8. Årsmeldinger 

8.1. Kurskomiteen 
Aktivitet: 
Det er avholdt 3 emnekurs for spesialiteten allmennmedisin: 

• Akuttmedisinkurs; 36 deltagere 
• Geriatriforum; 41 deltagere 
• Gynekologi; 37 deltagere 

 
Kurskomiteen har også godkjent 2 møteserier (FALP og lokal møteserie på Fosen) samt 
besvart/assistert kursarrangører for mindre kurs. 
2 medlemmer av kurskomiteen deltok på Legeforeningens Kurskomiteseminar i januar. 
Kurskomiteen har ikke separat økonomi. For kursresultat vises til STLFs regnskap 

8.2. Støttekollegagruppen 
Støttekollegaordningen ble etablert i 1993 som et lavterskeltilbud til kolleger, delvis på bakgrunn av 
den erfaringen at leger sjeldnere enn andre grupper søker hjelp i det etablerte helsevesenet. 
Støttekollegaordningen har de siste årene hatt ca.100-150 saker årlig på landsplan. 

De viktigste årsakene til kontakt har vært psykiske forhold, konflikter på jobb, rus, tilsynssaker, 
somatisk sykdom, problemer i familien og kollegiale problemer. 
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Gruppen i Sør-Trøndelag legeforening har syv medlemmer. Antall samtaler varierer fra 1-3 per sak. 
Seks av medlemmene var med på års-samlingen for landets støttekolleger på Modum Bad i januar 
2017, der hovedfokus var Villa Sanas tilbud til leger (finansiert av SOP). Fra oppstarten i 1998 har 
2160 leger vært til rådgivning på Villa Sana og 1010 leger deltatt på kurs. Tallene understreker at det 
er behov for ordningen, men det er nylig startet en etterundersøkelse blant de som har vært der for 
å dokumentere nytten av ordningen. Kollegastøtteordningen averteres jevnlig i Tidsskriftet og 
oppdatert kontaktinformasjon finnes på Legeforeningens Hjemmeside (Legeforeningen.no —søk på 
Kollegastøtte og Sør-Trøndelag legeforening). Den har også vært omtalt i Tidsskriftet for Dnlf 
nr.4.2016 der støttelegers syn på ordningen presenteres. Ordningen finnes også i andre land og den 
norske ordningen ble presentert i en artikkel i Social Science and Medicine nr.162 (2016). 

8.3. Trøndelag medisinske seniorforening (TMS) 
TMS er en aktiv forening som har medlemsmøter 1 gang pr. mnd. med foredrag på hvert møte. 
Tema som har blitt tatt opp i 2017: 

12. januar:  Prof. Elisabeth Darj: Global helse. 
02. februar: Seniorforsker i SINTEF, Aleksander Handå: Taredyrking: muligheter, 

utfordringer og løsninger. 
16. mars: Prof. em. Tor Erik Widerøe: Kaptein Vom - hadde han bare podagra? 
06. april: Overlege Brita Pukstad: Venerologi i vinden. 

Årsmøte. 
04. mai:  Historiker/bibliotekar Ellen Alm: Trondheims siste heksebrenning. 
14. september: Prof. em. Mette Haase Moen: Hormoner og kvinnehelse.  
12. oktober: Professor Sven Magnus Carlsen: Kunstig pancreas.  
02. november: Professor Trude Flo: Vaksiner – myter og fakta.  
07. desember: Overlege Rannveig Sakshaug Eldholm: Aldringsprosesser.  
Fremmøte:  Fra 30 til 60 med et gjennomsnitt på 46 per møte. 
 
Årets julebord ble avholdt den 14. desember 2017 på Prins Olav Grill, Radisson Blue Royal Garden 
Hotell. 
Styret bestod i 2017 av Terje Thomassen (leder), og Margareta Johnsson, Torbjørn Fredriksen og 
Svein Anda. Ove Kr. Mjølnerød var reise- og arrangementskomité. 
Pr. desember var det 106 medlemmer i TMS. 


	1. Styreleders kommentar
	2. Medlemsstatistikk
	3. Styre og utvalg
	3.1.  Styret i Sør-Trøndelag legeforening
	3.2. Valgkomite
	3.3. Kurskomite
	3.4. Støttegruppe for leger i Sør-Trøndelag
	3.5. Foreningens organisasjonssekretær og adresse

	4. Styrets arbeid
	4.1. Styremøter
	4.2. Deltakelse i møter
	4.4. Medlemsmøter
	4.4.1. Vårmøte 29. mars 2017
	4.4.2. Samhandlingskonferansen 17. november 2017
	4.4.3. Sør-Trøndelag legeforening 175 år 17. november 2017

	4.5. Nettsider og facebook
	4.6. Søknader og MedHum

	5. Sør-Trøndelag legeforenings formål
	6. Handlingsprogram 2017-19
	7. Regnskap
	8. Årsmeldinger
	8.1. Kurskomiteen
	8.2. Støttekollegagruppen
	8.3. Trøndelag medisinske seniorforening (TMS)


