Til styret

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA
Onsdag 15.2.17
Legenes hus, Oslo
Kl 10.30 – 15.30
Tilstede i Legenes hus:
Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta Schønberg, Inger
J. Onshus Williams
Forfall:
Karin Rønning, Inger Uglenes
Referent:
Sekretær i LSA Kristin Wiik
På grunn av tett tåke på Gardermoen, så var noen av deltakerne litt forsinket. De andre
fremmøtte benyttet tiden til gode faglige diskusjoner:)

Sak 1/17

Referat fra styremøte 8.12.16
Fremlagt:
Referat fra styremøte 8.12.16 var sendt styret på mail i forkant av dette møte.
Oppfølging fra referatet:
Sak 58/16:
Tillitsvalgtkurs for LSA planlegges i 2017 kanskje i forbindelse med
årsmøte aug./sept. Kristin W. skulle sjekke opp vedr. finansiering – om
LSA må dekke dette eller om det går over OU midler
Kristin W. har undersøkt dette, og informerte styret.
Styret diskuterte saken.
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Man ble enig om at Kirsten snakker med NORSAM vedrørende program på
årsmøte. Kirsten vil også rette en henvendelse til Frode Solberg og Bente A.
Kvamme (i JA-avdelingen), som er ansvarlige for tillitsvalgtkursene i
Legeforeningen.
Sak 58/16
Rekruttering av nye tillitsvalgte må vi starte med på våren
Styret diskuterte saken.
LSA mangler 5 tillitsvalgte fra forskjellige fylker. Kristin W. sjekker opp hvilke
fylker som mangler representanter. Hun sender så ut oversikten til hele styret,
som vil følge opp sitt fylke der det mangler representant. Den aktuelle LSA
styrerepresentanten vil så gjøre en direkte henvendelse til mulige nye
landsrådsrepresentanter.
Vedtak:
Noen oppfølgingspunkter i referat fra styremøte 8.12.16 ble grundig behandlet
og referatet ble således godkjent i sin helhet uten ytterligere kommentarer.

Sak 2/17

Kravsinvitasjon Spekter
Styret diskuterte saken.
Vedtak:
LSA besvarer at de ikke har noen krav på dette området.

Sak 3/17

Kravsinvitasjon Oslo kommune
Styret diskuterte saken.
Vedtak:
LSA har ingen sentrale krav.

Sak 4/17

Kravsinvitasjon KS
Styret diskuterte saken.
Vedtak:
LSA har ingen sentrale krav.

Sak 5/17

Kravsinvitasjon Staten tariffområde
Styret diskuterte saken.
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Vedtak:
Meera formulerer et utkast til svar, som så sendes til Ole Johan.

Sak 6/17

Oppsigelse av SFS2305, plan for videre arbeid
Meera orienterte og styret diskuterte saken.
Meera ønsker også veiledning/et møte med noen fra forhandlingsavdelingen i
Legeforeningen, for å kunne få litt mer kunnskap rundt forhandlingsstrategi.
Vedtak:
Kristin C. og Inger W. vil sende ut en forespørsel til alle fylkesmenn/
kommuner, for å kartlegge hvilken stillingsprosent man har på
kommuneoverlegene pr. kommune i Norge.
Resultatet av undersøkelsen (disse tallene) legges frem på neste styremøte, som
er 30.3.17.
Forslag til spørsmål/prosentinndeling:
Hvor mange stillinger er lavere enn: (0-19%), (20-39%), (40-49%) og (50 og
oppover)?

Sak 7/17

Forhandlingsutvalg

Sak 8/17

Invitasjon til AFs landsrådsmøte
Vedtak:
LSA representeres med Ole Johan Bakke på AF sitt landsrådsmøte i Tromsø.
Kristin W. melder inn dette til AF.

Sak 9/17

Oppnevning av deltager til arbeidsgruppe ang KAD, samt plan
for innspill til forhandlingsutvalget ang samme tema
Meera orienterte i saken.
Styret diskuterte og var enig i at de ønsker en samfunnsmedisiner inn i
arbeidsgruppa.
Vedtak:
Kirsten Andrea Toft ønsker å være med i gruppa, men ønsker da å delta med
elektronisk løsning (Skype) på korte møter. Dette pga. praktiske hensyn
geografisk til at hun bor i Sandnessjøen, og at man da unngår høye reiseutgifter.
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Sak 10/17 Møteplan 2017
Styret venter med å beramme flere datoer for høsten 2017, pga. valg/evt. nytt
LSA styre fra høsten av.
Inger W. stiller ikke til gjenvalg.
Vedtak:
Styremøte 30.3.17
kl 10-15 i Bergen/Flesland
Kristin W. booker møterom på et nærliggende hotell.
Styremøte 11.5.17
Leder av valgkomiteen, Bjørg Dysthe inviteres til dette styremøte.
Meera sender henne en invitasjon.

Sak 11/17 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 12/17 Eventuelt
Årsmelding
Kirsten trenger informasjon til årsmeldingen. Fint om alle i styret sender inn
sine bidrag til henne.
Ny LSA Logo – må lande denne saken snart
Styret diskuterte saken og bestemte seg for sin innstilling. Denne legges frem på
LSA sitt årsmøte i september. Årsmøte fatter så det endelige vedtak i saken.
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Innstillingsforslaget fra LSA styret:

Vedtak:
Kirsten gir Karin (som var fraværende på dette møte og er den som har kontakt
med designeren) beskjed om hvilken logo LSA styret ønsker å innstille på.
Mottatt henvendelse til LSA 14.2.17 vedrørende:
Dnlf og LMIs råd for legemiddelinformasjon Oppnevning av medlemmer
for perioden 1.4.2017 – 31.1.2018 Forslag til nye vedtekter og ny leder av
Rådet
Vedtak:
LSA har ingen merknader til ovennevnte henvendelse.
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