
Referat styremøte Østfold legeforening 

03.09.19 Sted: Sykehuset Østfold, Kalnes. Kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, PSL: Trygve Kase, Namf: Ingrid Østbye, AF: Lise Anett 
Nohr, OL: Britt Fritzman, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Lars Magnus Aker, 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt: Morten Jacobsen, LSA: Espen Storeheier, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, 
Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak 

 
 

01/09 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 

02/09 Godkjenne referat 11.06.19 

 Godkjennes uten kommentarer 

 
03/09 Konstituering av nytt styre 

 Nestleder og kasserer må velges for kommende periode.  

Yrkesforeningene opplyser om styremedlem og varamedlem i ØLF.  

Kasserer og Nestleder er foreslått som samme person, tidligere leder Jens Lind-Larsen har 

forspurt – Morten Jacobsen, årsmøtevalgt styremedlem har sagt ja til dette vervet.  

 

04/09 Presentasjon av alle styremedlemmer 

 Hvert styremedlem gir en kort presentasjon av seg selv. 

Leder: Karoline Lund: Fastlege i Fredrikstad, Trara legekontor. Praksiskonsulent på SØ, som 

er et samarbeidsutvalg for fastleger inn mot sykehuset. 

Veldig gynekologisk rettet primærpraksi, mye barn og unge på listen. 4 legepraksis, har 

turnuskandidat. Engasjert i ultralyd, har undervisning for kollegaer. Mye veiledning, studenter i 

praksis.  

Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, Jobber på Trara legekontor sammen med Karoline. 

Jobber med ultralyd. Tillitsvalgt for fastlegene i Fredrikstad. 

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen: Fastlege i Aremark, i en to-legepraksis. 

Kommunehelsetjeneste, skole og helsestasjon. Er lokalpolitiker for høyre. 

AF: Lise Nohr: Allmennlege i Halden.Førstelandsråd for Østfold.  

PSL: Trygve Kase: Ortoped og kirurg, har 80% avtale og jobber 20% kommersielt. Jobber ut 

2020. Sitter i takstutvalget i legeforeningen.   

YLF Lars Magnus Aker: Jobber på indremedisinsk avd, lungemedisin SØ. Har vært vara 

foretakstillitsvalgt i flere år. Sitter i Regionalutvalget for YLF. 

NAMF: Ingrid Østby: Jobber i Nav som rådgivende lege. Jobber litt i bedriftshelsetjenesten 

for å opprettholde det kliniske. Vært i NAV siden 2016, har jobbet i de fleste byer i Østfold i 

løpet av disse årene. Før det bedriftslege i Stamina. LIS lege i psyk på Veum.  

OF:Britt Fritzmann: Nyvalgt fortakstillitsvalgt for OLF på SØ. Spennende med samhandling. 

Årsmøtevalgt: Morten Alexander Bruun Jacobsen: Kasserer og nestleder er ikke tilstede  

på dagens møte 

LSA: Espen Storeheier: Er ikke til stede på dagens møte 

NAMF: Ingrid Lene Østby: Jobber i NAV 



YLF: Lars Magnus Aker: Jobber på Sykehuset Østfold 

 

05/09 Planlegge medlemsmøte november 2019 

 Bestemmer at møtet skal vær tirsdag 12. november.  

Forslag til sted Moss: Wing parken.no eller Halden: Thon hotell, Sekretær kontakter disse 

stedene og hører på pris. 

Tema for møtet: Diskutere ulike emner. Samhandling i forlengelse av temaene på 

årsmøteseminar.  

Forslag om filmen «Under samme tak»  som innledning til samhold på tvers av spesialitet.  

Leder Karoline Lund tar kontakt med Filmskaper Vanja Larsen. 

Vi samsnakker vider om medlemsmøtet på WhatsApp. Marianne sjekker undersøker med 

Jens om hun kan bli administrator av eksisterende gruppe.  

 

06/09 Status Økonomi. 

Møte med kurskomiteen ble avholdt i august, avtroppende og påtroppende leder samt 

sekretær og kurskomiteen var til sted.  

Mye dobbeltjobbing med to kasserer og regnskapsfører som kan utføre oppgaver for 

foreningen.  

Det skal avholdes et møte med regnskapsfører der tidligere og nåværende kasserer i Ølf, og 

kasserer i kurskomiteen samt leder deltar. Det er viktig med en avklaring av hvilke oppgaver 

som skal utføres av kassereren og hva regnskapsfører skal gjøre.  

 

07/09 Status kurskomiteen 

 Ingen deltakere fra kurskomiteen på dagens møte. 

Informasjon ved leder, i høst arrangeres det to kurs, Fysikalskmedisin kurs og geriatri kurs. 

 

08/09 Aktivitet i Yrkesforeningene 

 Hva er nytt?  

 Hjemler til spesialister som er på vei ut i pensjon blir kontinuert fra HSØ. 

 

09/09 Årsmøte 2020 

 Avholdes på Støtvig 18. og 19. april. 

 

10/09 Datoer for høstens møter. 

 15.10 Styremøte - Kalnes 

 12.11. Medlemsmøte – enten Halden eller Moss 

 03.12 Julemøte hos Karoline, Kråkerøy 

  

11/09 Landsstyremøte 26.-28.mai 

            Valg av vararepresentanter til landsstyremøte Lise Nohr, Hanne Tolfsen og Morten Jacobsen 

Leder sender inn navnene til landsstyre. Britt Fritzmann, OF og Lars Magnus, YLF deltar fra 

sine yrkesforeninger.  

 

12/09 Evt. 

Tidligere kasser i Ølf, Lise Wangberg Storhaug, har ca 10 permer med gammelt materiale som 

hun ønsker å få overlevert til styret. Blir enig om at Marianne kontakter henne og får permene, 

går gjennom og ser hva som skal beholdes. Arkivverdig materiale settes på lager på Trara 

legekontor. 

 

Britt Fritzmann, OF: Info om at sykehuset Østfold er for lite, er nå formert om Regionalt, 

Kathrine Loftshus, uttalte dette i Regionutvalg i august.  

Hvordan påvirke for slik at SØ få midler til utbygging av sykehuset? Hvordan unngå å komme i 

køen med de andre sykehusene om midler?  



Ser på dette som en god sak til neste årsmøte.  


