
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ROGALAND LEGEFORENING, 

12.6.12 KL 18-19.00 PÅ SOLA STRAND HOTEL 

Antall fremmøtte på årsmøtet: 42 

 

1 Valg av møteleder 

Leder Jan Robert Johannessen var møteleder. Knut Vassbø var ordstyrer. 

2 Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent. 

3 Årsmelding for Rogaland legeforening 2011 

Årsmeldingen ble godkjent. 

Interkommunalt legevaktsarbeid: Pga endrede regler i SOP anbefalte Knut Vassbø 

medlemmene om å følge med på om en er kommet over øvre grense for lønn. 

Det ble også anbefalt å sjekke legeforeningens avtaler med KS. 

Leger i ledende stillinger: en etterlyste større handling hos Rlf. Styret tar dette til 

etterretning og tar imot utfordringen. 

4 Regnskap 2011 

Regnskapet ble godkjent. 

5 Budsjett 2013 

Budsjettet ble godkjent. 

6 Kurskomitéen årsmelding 2011 

Jan Robert Johannessen redegjorde for kurskomitéens arbeid. 

Peter Christersson og Håvar Aurstad ble valgt som medlemmer til kurskomitéen. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

7 Kurskomité for nord-fylket 

Jan Robert Johannessen redegjorde for igangsatt arbeid for opprettelse av ny egen 

kurskomité for nord-fylket. 

8 HLR Årsmelding 

Terje Vevatne, avdelingsrådgiver for HLR, redegjorde. Det reklameres for 

støttelegearbeidet bl.a. i Syd-Vesten og ved besøk på bl.a. sykehusene. Etter besøk 

pleier det å komme flere henvendelser. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

Lege-for-lege ordningen er ikke det samme som støttelegearbeidet. Leger blir 

oppfordret til å velge sin egen fastlege uavhengig av fulle lister. Lege-for-lege 

ordningen ble opprettet fordi at leger har vist seg å ta dårlig vare på seg selv ved 



sykdom. Styret utfordres til å undersøke om hvor godt ordningen fungerer og om 

legene blir ivaretatt bedre nå enn tidligere, eller ikke. 

 

9 Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2011 

Jannicke Berland redegjorde. Årsmelding og regnskap ble godkjent. 

10 Rogaland legeforenings fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 

 2011 

Hans Petter Torvik redegjorde. Årsmelding og regnskap ble godkjent. 

11 Valg av revisor 

Kjelstrup & Wiggen ble gjenvalgt.  

 

 

Jan Robert Johannessen    Heidunn S. Nordtveit  

leder       referent  


