Til styret

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA
Torsdag 11.5.17
Legenes hus, Oslo
Kl 10.00 – 15.00
Tilstede på Legenes hus:
Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta Schønberg, Karin
Rønning, Inger Uglenes
Forfall: Egil Bjørløw, Inger J. Onshus Williams
Referent:
Sekretær i LSA Kristin Wiik
Det ble meldt inn 3 saker til eventuelt.

Sak 25/17 Referat fra styremøte 30.3.17
Fremlagt:
Referat fra styremøte 30.3.17 var sendt styret på mail i forkant av dette møte.
Kristin W. hadde et par spørsmål til sitt referat og styret gjennomgikk og
supplerte.
Vedr. årsmøtearrangementet
Styremøte 6.9. kl 18.00, Scandic Solsiden hotell Trondheim (Kirsten sjekker
opp med Henning vedrørende møterom)
Styremiddag 6.9. kl 20.00, Restaurant Credo (Kristin W. ordner med bestilling)
Alle i styret melder seg selv på årsmøtekurset og arrangementet fra 7.-8.9. i
Trondheim (husk å be om ekstra rom fra 6.9. pga. LSA styremøte).
Kunngjøring om arrangementet må legges ut på LSA sin hjemmeside med link
til NORSAM sin nettside med påmelding.
Vedtak:
Referatet fra 30.3. ble godkjent med små endringer.
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Sak 26/17 Aktivitetsrapport LSA
Styret gjennomgikk aktivitetsrapporten for 1. kvartal 2017.
Kommentar:
Kolonne med budsjett mangler kanskje i oversikten?
Vedtak:
Styret tar rapporten til etterretning.

Sak 27/17 Årsmøtet 17 og 18. Oppfølging
Årsmøte 2017
LSA Årsmøte 7.9. kl 16.30 – 17.30
- Omvisning og middag på Rockheim (sosialt program)
- Logosak på årsmøte – ellers ingen vedtektsendringer
Årsmeldingen
Kirsten blir ferdig med denne i slutten av juni. Styret tar eventuelle endringer på
mail i løpet av sommerferien. Årsmeldingen behandles så endelig på styremøte
6.9.17.
Årsmøte 2018
Ole Johan innledet i saken.
Styret diskuterte om LSA skal legge sitt årsmøte til AF sin Våruke for 2018.
Det er ikke valgår neste år, og såldes kan dette være et fint år å prøve dette
samarbeidet. Ole Johan kunne opplyse at han har inntrykk av at AF, NFA og
NORSAM stiller seg positive til dette forslaget.
Diskusjon rundt om ressursbruk inn til sekretariatet. NORSAM bør være
representert i kurskomiteen. Kanskje LSA kan bidra med noe positivt inn til
Våruka?
Ole Johan svarer Henning/NORSAM vedrørende hans henvendelse til LSA i
denne saken. Kirsten og Ole Johan gjør også en direkte henvendelse til AFs
leder Tom Ole Øren.
AF sin Våruke 2018 avholdes:
Sted: Quality hotel i Tønsberg
Tid: Uke 17 (23. – 27. april)
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Vedtak:
Styret ønsker at LSA sitt årsmøte 2018 avholdes i forbindelse med Våruka til
AF. Dette skal evalueres i etterkant.

Sak 28/17 Landsstyremøtet i Ålesund
Kirsten innledet.
Ole Johan gjennomgikk og styret diskuterte de aktuelle saker som skal tas opp
på landsstyremøte.

Sak 29/17 Referater fra «representasjonsoppdrag»
-

Kristin C. refererte fra sin deltakelse på LVS sitt årsmøte i Bergen
Ole Johan refererte fra sin deltakelse på AF og NFA sine årsmøter i Tromsø
Karin ble syk og måtte melde forfall til YLF og OF sine årsmøter
Egil måtte melde forfall til Namf sitt årsmøte

Sak 30/17 Aktuelle høringer
Ole Johan informerte og viste til den utsendte høringslisten.
Styret gjennomgikk og diskuterte de aktuelle høringer, samt fordelte ansvar.
Se for øvrig alle LSAs besvarte høringer her:
https://legeforeningen.no/yf/Leger-i-samfunnsmedisinskarbeid/Horingsuttalelser/

Sak 31/17 Eventuelt
Logoen oppdatering
Karin informerte i saken. Kristin W. har diplomene til Fakkelbærerprisen, hun
tar med denne på årsmøte. Det nye logoforslaget skal også legges frem på
årsmøte. Karin følger opp i forhold til designeren og sørger for at logoen er klar.
Forhandlingsutvalget
Meera informerte i saken. Hun har i dag hatt et møte med Aadel Heilemann og
Christine Palm i JA-avdelingen. Styret diskuterte rundt saken. Ole Johan skal
skrive ned noen stikkord og sende over til Meera.
Vedtak:
Meera er ønsket inn i forhandlingsutvalget. Hun sørger selv for innmelding.
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Karin tar kontakt med Bente Kvamme vedr. frister mm. samt tar kontakt med
Helsedirektoratet og hører litt med de vedrørende titler mm.
Arbeidsmøte til høsten – endring av dato?
Karin informerte i saken. Mulig man må flytte arbeidsmøte til uke 43?
Styret diskuterte saken, og kom frem til at dette ikke var mulig.
Man fastholder derfor opprinnelig datoer; 18. – 20.10
(samt holder av hele uke 42).
Sted får man ta en ny diskusjon på når tidspunktet er satt.
Vedtak:
Styret holder av hele uke 42 som tidspunkt for neste LSA arbeidsmøte.
Styremøte ble hevet.
Styret fikk besøk av valgkomiteens leder Bjørg Dysthe. Hun deltok i en uformell samtale med
styret.
Man ble enig om at alle i styret som stiller til gjenvalg sender Kristin W. sin CV. Wiik sender
dette så videre til Bjørg Dysthe.
Det ble også en liten feiring av nye medlemstall for LSA. Nå har man passert 1000
medlemmer i LSA - hurra! (1014 pr. mai 2017) Det ble servert kake, og bilde legges ut på LSA
sin hjemmeside.
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