
Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:03.12.19  
Sted: Karoline Lund, Langøyåsen 62, 1679 Kråkerøy Kl. 18.00 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt, nesteleder og 
kasserer: Morten Jacobsen, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, PSL: Trygve Kase, OF: Britt 
Fritzman, Namf: Ingrid Østbye, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, YLF: Lars Magnus Aker, 
Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, Kurskomiteen: Benny Adelved 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt: Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, LSA: Espen Storeheier, Vara YLF: Anders 
Kirkerød. 

 
 

01/12 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 Godkjennes uten kommentar 

 

02/12 Godkjenne referat 15.10.19 

Godkjennes med endring av ordlyden i sak 06/10 til: Spesialister utenfor sykehus har 
ikke krav på seg til resertifisering, det er snakk om å få til dette. 

 
03/12 Medlemsmøte tirsdag 12.11.19 

 Kort oppsummering etter møtet 

 Ca 50 deltakere. 

Faktura fra Hotellet og Filmselskap er mottatt, omkostning for medlemsmøtet ca kr. 

21.000,- 

Kommentar fra deltakeren, ønsker mer tid til samtale og mingling i forbindelse med 

møter av denne typen. Forslag om at det ikke er middag, men servers noe enkelt som 

man kan gå rundt og snakke med kollegaer. 

Foreslår at dette blir gjennomført på neste medlemsmøte. 

   

04/12 Status Økonomi. 

 Mottatt to regninger i forbindelse med medlemsmøtet. 

   

05/12 Status kurskomiteen 

 På avholdt kurs i Geriatri var det 36 deltakere, et veldig bra kurs. 

 Februar 2020 er det kurs i Hematologi, har allerede begynt å bli interesse for dette. 

 Kursen blir lagt ut på hjemmesiden til Østfold legeforeningen. 

  

06/12 Årsmøte 2020 – 18. og 19. april 

Det er utarbeidet et eget arbeidsdokument i denne saken, sendes ut med referatet. 

Tema for årsmøteseminar: 

Offentlig Privat = sant? 

 



07/12 Møteplan våren 2010 

 Tirsdag 07.01.20 

 Tirsdag 04.02.20  

 Tirsdag 17.03.20 

 Evt Tirsdag 14.04.20, for siste oppdatering før årsmøteseminar 

 Søndag 19.04.20 rett etter avsluttet årsmøteseminar 

Tirsdag 09.06.20 Sommermøte – Hvor? 

 

 

08/19 Evt. 

Mail fra Karin Wallin 27.11.19: 
Allmennlegeforeningens styre planlegger å avholde sitt styremøte 13. februar 2020 i Østfold. 
Det er fint om dette lar seg kombinere med et medlemsmøte på kvelden. 
Jeg ser på nettsiden til Østfold legeforening at det er styret for forrige periode som ligger der. 
Derfor sender jeg til deg. 
Vi trenger også forslag til hvor der ville være best å arrangere et medlemsmøte 

Karoline sender svar til Karin Wallin, det er for kort tid for å ØLF å arrangere 

medlemsmøtet, men det kan være aktuelt for allmennlegene som sitter i styret og 

kanskje kommunens tillitsvalgte å møtes til en middag på kvelden 13. februar 

 

 

OF OG YLF skal gjennomføre seminar, utlegg for mat refunderes av Østfold 

legeforening ved oversendelse av regning til kasserer. 

TEMA: Seksuell trakassering  

 

Informasjon fra Ylf og OF: 

Noe vanskelig på øyeavdelingen på SØHF, ulike årsaker til dette.  Har vært allmøte 

med avdelingen og sykehusledelsen for å se om det finnes løsninger.  

 


