
Referat styremøte Østfold legeforening 

11.06.19 Sted: Johan Korens gate 6, Gamle Fredrikstad kl. 18.00 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Årsmøtevalgt (Kasserer): Kristin Karstad, 
Nesteleder/PSL: Trygve Kase, Namf: Ingrid Østbye, AF: Lise Anett Nohr, Vara OL: Britt 
Fritzman, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Påtroppende leder: 
Karoline Lund, YLF: Lars Magnus Aker, LSA: Espen Storeheier, OL: Anne-Karin Rime 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, vara YLF: Ingrid 
Schrøder Hansen,  

 
 

01/06 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

Innkalling og agenda godkjennes uten kommentarer. 

  

02/06 Godkjenne referat 12.03.19 og 07.04.19 

Referatene godkjennes uten kommentarer. 
 

03/06 Årsmøteseminar 2019 

 Oppsummering og gjennomgang av Questback. 

Gode tilbakemeldinger – Det er kommet inn en del kommentarer som nytt styre bør 

gjennomgå for bruk til neste årsmøte. 

Tema for neste årsmøte fastsettes av nytt styre til høsten. 

 Total utgift ble ca kr. 180 000,-. 

   

04/06 Landsstyremøte 2019 

 Orientering etter gjennomført Landsstyremøte Kristiansand 4.-6.juni 2019 

 Anne Karine Rime OF, ble valgt til visepresident. 

Leder i Akuttmottaket på Sykehuset Østfold, Nezar Raouf, ble tildelt Legeforeningens 

lederpris.  

 LIS ordningen, ny tittel ULIS, korte ansettelser - vikariater, utnyttelse av unge leger. 

Konvertere LIS stillinger til LIS 1 stillinger. Turnus ventestillinger for å sikre. 

utdanningsstillinger.  

 Senke lånerenten til normrenten ved etablering av selvstendig næringsdrift.  

  

05/06 Landsstyremøte Østfold 2021? 

Østfold ble ikke valgt. Stavanger, Rogaland får arrangere Landsstyremøte 2021. 

Avslutter aktiviteten rundt landsstyremøte i Østfold 2021. 

 

06/06 Økonomi og budsjett i ØLF – veien videre 

Hva er fornuftig med tanke på Kurskomiteen og Østfold legeforening. Hvordan bruke 

regnskapsfører på en fornuftig og effektiv måte. Forslag til faste utgifts/inntektsposter 

for fremtidig regnskap/budsjett. 



Leder Ølf har laget forslag til oppsett for regnskap, der regnskapsbyrået legger inn tall 

for oversikt til kassererne og styret. 

Neste styre bør lage budsjett tidlig for å få oversikt over hva som kan tildeles av 

midler til de ulike Yrkesforeningene. 

Kurskomiteen er et utvalg under Styret i ØLF, regnskap bør samles under ett. 

Det avtales møte med regnskapsfører, med avtroppende og påtroppende kassererne, 

avtroppende og påtroppende leder av foreningen, for å bli enig om foreningen ønsker 

at regnskapet føres. Da påtroppende kasserer ikke er valgt ennå må det gjøres avtale 

med vedkommende føre møtet arrangeres. 

Det må utarbeides en mer oversiktlig kontoplan for å kunne se hvilke midler som 

brukes hvor. 

Legeforeningen skal sette ned en komite til høsten for å se på hvordan midlene i 

midlene i lokalforeningen benyttes. 

 

07/06 Aktivitet i Yrkesforeningene 

 Hva er nytt? Valg/endringer i lederposisjonene? 

 

OF og YLF har planlagt et heldagsseminar til høsten, på Hankø, det har vært stor 

interesse for dette. 

 

Hvordan få til møter for de ulike Yrkesforeningene, forslag å møte fredag før 

årsmøteseminar, nytt styre må legge planer for dette.  

 

LSA lurer på lønnsforhandlinger, AF jobber med sine lønnsforhandlinger. 

For Sykehuslegene er det gått for et kronetillegg (ikke lokale forhandlinger). 

Tema for kommende styremøte, hva er lønnen til ulike legegrupper? 

 

08/06 Status kurskomiteen 

 Aktuelle kurs/arrangement 

 Til høsten er det planlagt Geriatri kurs og Muskel/skjelett kurs.  

Kommunikasjonssjef i SØ sender invitasjonene til kommuneoverlegene som 

videresender internt i kommunene, i tillegg til at det går via legeforeningens e-post 

system.   

Vårmøtet arrangert av SØ, her har ikke invitasjon gått til legene internt i Sykehuset. 

Kurskomiteen har 7-8 møter pr år, det er ønskelig at leder av moderforeningen deltar 

på noen få møter i året. 

På høstens første møte inviteres nåværende og påtroppende leder i ØLF. 

 

09/06 Konstituering av nytt styre 2019-2021 

1.sept-19 overtar Karoline Lund som leder. Kort orientering om overføring av 

kunnskap/IKT/praktisk (deler av dette tas etter møtet mellom avtroppende og 

påtroppende leder i august 2019) 

 

10/06 Evt. 

 


