
Referat styremøte Østfold legeforening 

07.04.19 Sted: Støtvig hotell, Larkollen kl. 13.00 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, 
vara YLF: Ingrid Schrøder Hansen, LSA: Espen Storeheier, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, 
Nytt Styre fra september 2019:  
Kommende leder: Karoline Lund, kommende årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen 
 
 

01/04 Evaluering av årsmøte 
Leder går gjennom spørsmål fra Questback/evaluering 2018 for gjenbruk til årets seminar. 
Styreleder lager henvendelse til Legeforeningens kontaktperson for Lokalforeningen. 
 
02/04 Årsmøteseminar 2019  

60 deltakere. 

Forslag til fremtidige tema:  

 Feil som er gjort – hvilke feil blir gjort. 

 Hvordan takler man disse? 

 
 
03/04 Referat fra Styreleders møte med Kurskomiteen 250319 
Den 250319 møtte styreleder Jens Lind-Larsen kurskomiteen i Sarpsborg. Etter sist 
styremøte 120319 var det noe uklart hvordan økonomien skulle organiseres i lokalforeningen.  
 
Vi har en regnskapsfører i Lokalforeningen og etter god dialog med kurskomiteen er det 
naturlig med endringer i gjeldende praksis, en praksis som ikke er i tråd med 
Legeforeningens eller Lokalforeningens intensjoner og lover. Det er naturlig å se økonomien i 
Lokalforeningen under ett jfr årsmøtegjennomgang.  
 
På dagens styremøte var det enighet om følgende: 

1) Kurskomiteens drift, inntekter og utgifter bør regnskapsføres av Lokalforeningens 
regnskapsfører – dette for bedre oversikt til et ansvarlig styre samt optimalisering av 
aktivitetsregnskap.  

2) Ny kommende kasserer og leder av Lokalforeningen skal ha god dialog med 
kurskomiteens leder og dets medlemmer for hensiktsmessig drift. Store økonomiske 
veivalg skal besluttes i lokalforeningens styre, evt løftes til Årsmøte dersom utgiftene 
tærer vesentlig fra totalbeholdningen i Lokalforeningen. 

3) Det er naturlig å se om, og evt hvor mye, kurskomiteens økonomiske beholdning skal 
være for hensiktsmessig drift – det er endelig lokalforeningens styre og dets 
styreleder mellom styremøtene som står økonomisk ansvarlig for all økonomi i 
Lokalforeningens – mellom Årsmøtene. 

4) Oppdragsgiver for kurskomiteen og dets aktivitet er Styret i Lokalforeningen. Det 
betyr at Styret også må avsette tid og interesse i dets drift. Leder for kurskomiteen 
inviteres til styremøtene, ved evt fravær ønskes vara tilstedeværende.  
 

Dersom regnskapsfører overtar alle inn- og utbetalinger ved kurskomiteens drift, sees det 
som unaturlig at kurskomiteen har penger til disposisjon jfr praksis i styret og dets 
yrkesforeninger. 



 
På sommermøtet 2019 innkalles til styremøte kl. 18 utelukkende for styremedlemmene. 
Øvrige inviterte kommer til middag ca. kl. 20. 
 
 
04/04 Informasjon fra yrkesforeningene 
Kristin Utne slutter ved SØ og ny foretakstillitvalgt YLF er Lars Magnus Aker, bytter 01.05. 

 

 

05/04 Sommermøte ØLF 

Styremøtet 11.06.19 
I utgangspunktet hos Britt Fritzmann, om ikke dette er mulig kan det være hos Trygve Kase. 
På dette møte inviteres alle som har verv i Østfold Legeforening. 
 

 

06/04 Evt. 

Det planlegges et møte mellom avtroppende leder og kommende leder sammen med sekretær 

for overføring av informasjon, drift og årshjul. 

 

Neste styremøte 11.06.19 hos Britt Fritzmann 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 


