Til styret

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA
Torsdag 30.3.17
Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland)
Kl 10.00 – 15.00
Tilstede på Flesland:
Kirsten Andrea Toft, Meera Prakash Grepp, Ole Johan Bakke, Kristin Cotta Schønberg, Inger
J. Onshus Williams, Karin Rønning, Inger Uglenes, Egil Bjørløw
Forfall: Ingen
Referent:
Sekretær i LSA Kristin Wiik
Møteleder var nestleder Meera. Kirsten kom til lunsj, pga. innstilt fly fra Trondheim.
Møtet startet med en runde rundt bordet hvor man oppdaterte hverandre om dagens status ved
sine arbeidsplasser.

Sak 13/17 Referat fra styremøte 15.2.17
Fremlagt:
Referat fra styremøte 15.2.17 var sendt styret på mail i forkant av dette møte.
Styret diskuterte noen oppfølgingspunkter fra referatet og oppdaterte seg om
status på disse. Man minnet hverandre på viktigheten med å overholde frister,
samt at må lese referatet og følge opp det som vedtas.
Meera orienterte om at hun har bedt om et møte med Aadel Heilemann i JAavdelingen.
Kad – arbeidet er litt utsatt.
Kirsten er meldt inn fra oss til en arbeidsgruppe, men det er ikke avklart om det
blir en arbeidsgruppe.

Angående styremøte 11.5.17
Meera kunne informere om at hun har sendt invitasjon til valgkomiteen v/leder
Bjørg Dysthe, som inviteres til dette styremøte. Meera følger opp invitasjonen.
Inger W. og Karin kan ikke komme på dette styremøte.
Vedrørende LSA sin nye logo
Styret holder fast ved sitt forslag – som legges frem på årsmøte i Trondheim i
september.
Vedtak:
Referat fra styremøte 15.2.17 ble godkjent.

Sak 14/17 Valg 17, informasjon fra Legeforeningen sentralt
Saken ble utsatt til etter lunsj slik at Kirsten også var tilstede.
Kirsten innledet og styret diskuterte saken.
Lokalforeningen (hovedtillitsvalgte) bør ha ansvar for valg i sitt distrikt. LSA
lager et skriv/mal som hjelpemiddel. Noen føringer/grunnlag bør de ha når de
skal forhandle for LSA.
Vedtak:
Lage et informasjonsskriv om valg som sendes ut til LSA tillitsvalgte.
Kirsten ansvarlig for dette. Egil legger det ut på nettsiden.

Sak 15/17 Regnskap 16
Meera innledet i saken.
Vedtak:
Styret signerte regnskapet. Kristin W. sørger for innsendelse av signert
regnskap.

Sak 16/17 Invitasjon årsmøte OF
Vedtak:
Karin deltar og sørger for egen påmelding.

Sak 17/17 Invitasjon årsmøte YLF
Vedtak:
Karin deltar og sørger for egen påmelding.
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Sak 18/17 Invitasjon årsmøte NAMF
Vedtak:
Egil deltar og sørger for egen påmelding.

Sak 19/17 Invitasjon årsmøte LVS
Vedtak:
Kristin C. deltar og sørger for egen påmelding.

Sak 20/17 Årsmøtet 17, invitasjoner og sakspapirer. Frister.
Meera innledet.
Styret diskuterte årsmøte og saker som skal tas opp. Kirsten ønsket seg innspill
til årsmeldingen og styret fordelte oppgaver. Årsmeldingen bør være klar før
sommeren (og helst til neste styremøte som er 11.5).
Ettermiddagen 7.9.:
Skal LSA ha noe eget opplegg? Må da booke foredragsholder i JA avd.? (Bente
A. Kvamme/Nina Bergsted)
Styret diskutert også om man eventuelt skal avholde neste LSA årsmøte under
Våruka til AF (2018).
Vedtak:
Årsmøtepapirer sendes til landsrådslisten samt publiseres på nettsiden. Kirsten
lager invitasjon. Forfall må meldes tilbake til lsa@legeforeningen.no
innen 10. august.
Sakspapirer må sendes ut senest 4 uker før møte. Styret ønsket imidlertid å få
sendt ut disse før sommerferien.
Landsrådsrepresentantene får dekket reiseutgiftene til årsmøtekonferansen.
Kristin W. sørger for å sende ut invitasjon til de andre yrkesforeninger, samt
president og generalsekretær i Legeforeningen (gjøres før sommerferien).

Sak 21/17 Fakkelbærerprisen
Kirsten innledet.
Vedtak:
Karin sørger for at logoen blir tilsendt styret i Word – utgave. (grafikk – fil)
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Informasjon bør sendes ut til medlemmene, helst før 1. mai. Frist 15. juni for
innmelding av kandidater.
Ansvarlige: Kirsten/Karin/Egil

Sak 22/17 Landsstyremøtet 17
Det var litt uklarhet fra Legeforeningen sentralt om hvem som var valgt som
LSA representanter til Landsstyret. Kristin W. kunne informere at hun har meldt
inn følgende:
Kirsten Andrea Toft
Inger J. Onshus Williams
Egil Bjørløw
Vara:
Karin Rønning
Meera Prakash Grepp
Ole Johan orienterte rundt saker som er på agendaen på landsstyremøte. LSA
styret kommer også til å diskutere landsstyresakene på sitt neste styremøte, som
er 11. mai.

Sak 23/17 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 24/17 Eventuelt
Kommuneoverlegekartlegging
Inger W. orienterte i saken.
Det har blitt sendt ut en questback til alle kommuneoverlegene i landet. Det har
kommet inn noen svar, og noen av disse ble fremlagt på dagens møte. Inger W.
vil sende ut purring til de som ikke har svart. Hun følger opp saken.
Kristin C. presenterte Hordaland sitt svar. 6-7 av 19 fylker har svart.
Inger W. legger ut resultatene på arbeidsrommet, samt sender det til Egil for
publisering på nettsiden.
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Rekruttering av tillitsvalgte
Inger W. følger opp henvendelsen mot LSA tillitsvalgte i landet.
Meera ordner henvendelsen mot Legeforeningens medlemsservice – ber om å få
ut lister over assosierte LSA medlemmer mm.
Kurs for våre tillitsvalgte
Kirsten undersøker med JA avdelingen, Frode Solberg og Bente Kvamme.
Høringer – påminnelse
Alle i styret må sende besvarte høringer til Egil slik at de blir lagt ut på
nettsiden.
Høringssak - valg i Dnlf
Kirsten har sendt et brev til valgkomiteens leder Ivar Halvorsen med en uttalelse
fra LSA angående valg i Dnlf.
Vedtak:
LSA støtter sittende president Marit Hermansen og ønsker at hun blir sittende
en periode til. LSA støtter sittende styremedlem i sentralstyret Ole Johan Bakke
og ønsker at han blir sittende en periode til.
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