
       
  

Referat fra styremøte i Hordaland legeforening 
11.september 2012, Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Øivind Wesnes, 
sekretær, Af, Marit Bekkevold YLF, Ingunn Glenjen NAMF, Karin Stang Volden PSL, Yi Hu Ni Nmf, Turid 
Thune vara Of,  Kristin Cotta Schønberg vara LSA 
Forfall: Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Eva Gerdts LVS 
 
42/12) Godkjenning av referat fra 05.06.12.  
 
43/12) Økonomi HLF, orienteringssak. Konsekvens for videre disponeringer. 
Vedlagt halvårsregnskap for HLF. Pr første halvår ligger det inne et underskudd. Dette er 
som tidligere år, og skyldes at vi kun har fått 1/3 av overføringene fra DNLF. Videre også 
pga at våre mest kostbare arrangementer; Juletrefest, 17-mai frokost,  Årsmøtet og 
styreseminar er avholdt i 1. halvår.  
 
44/12) Økonomi ved kurs. Nye regler fra Legeforeningen sentralt gjør at lokalforeningene i 
større grad er ansvarlige for kurs arrangert i eget fylke. Hvilke følger dette kan få for vår 
forening blir diskutert. Se også 45/12. 
 
45/12) Vossakurs: Grunnkurs A for allmennleger. Dette gikk med underskudd på 72000 i 
2011, pga uvanlig lav interesse. (Dette skyldes den nye fastlegeforskriften, og er en 
landsomfattende trend). HLF kan bli gjort ansvarlig for dette underskuddet, og det bestrides 
av HLF styre. Lokalforeningene er IKKE ansvarlige for økonomien ved faglige kurs. HLF 
krever at Legeforeningen sentralt må rydde opp i dette.  
 
46/12) Tillitsvalgtopplæring. Nye rutiner for finansiering gjennomgås. 
 
47/12) Det medisinske selskab. Forespørsel om assistanse fra HLF til møteinformasjon. De 
ønsker å revitalisere foreningen, og trenger da å rekruttere nye medlemmer. HLF styre ønsker 
å bidra til denne prosessen. Vi vil tilby dem å avertere møtene på HLF hjemmeside og evt i 
Paraplyen. Om dette kan gjøres også via e-post, som gruppemail fra leder, blir diskutert. 
 
48/12) Legenes Hus. Inneværende avtale med Søtt og Salt er gyldig til 2014. Dermed blir det 
ingen forhandlinger i år. S+S er tilbudt å leie et eget kontor for administrasjon av firma. Det 
gis en orientering om drift og økonomi ved Christian Busch. Det er i år overført 500000 fra 
Husfondet, og pengene er benyttet til oppussing; utvendig maling av huset. Videre planer er 
oppgradering av møterommet i underetasjen, samt å bygge flere parkeringsplasser. Huset er i 
stadig behov for vedlikehold/ oppgradering. 
  
49/12) Nmf-representant i HLF. Ny representant på grunn av lederskifte i Norsk 
medisinstudentforening Bergen. Yi Hu Ni 4. års stud med. Han er valgt som leder 6. sept 
2012. Ny vara registreres på neste styremøte. 
 
50/12) Ny fastlegeforskrift. (se legeforeningen.no/ tillitsvalgtsnytt) Orientering fra AF. 
Forhandlinger høst 2012 ? Bekymring for rekruttering til allmennmedisin, pga stadig 
dårligere arbeidsforhold og økonomi i allmennmedisin, sammenlignet med sykehusleger.. 
Forskriftens krav om økt tilgjengelighet på kontoret, sammen med økt frekvens av sykebesøk 
og andre krav, er umulig å gjennomføre for den enkelte lege.  
 



51/12) Endring av spesialisthjemler. Tilbaketrekning til helseforetak. Orientering/informasjon 
fra Karin Stang Volden PSL. 
 
52/12) Nytt fra foreningen 
Leder: 

• Årskalender Dnlf. Alle planlagte arrangement for 2013 skal meldes sentralt.  
• Regionsutvalgsmøte 8. oktober 
• Samarbeidsmøte med NAV/HELFO sept 2012. Kan ikke finne lege som ønsker å sitte 

i styringsgruppe for sykmeldingsarbeid mot leger. 
• Media. Leder svarer på henvendelser, mest fra NRK Hordaland og BA. BT er mer 

tilbakeholdne og har ikke kontaktet oss siste halvår 
 
53/12) Møteplan/arrangementer 2012-2013 
 
30. okt styremøte kl 19.30 
4. des styremøte kl 18.00 på legenes hus, med middag etter møtet. Leder velger sted, og 
bestiller bord. 
Styreseminar på Solstrand 18. – 19. jan 2013. Leder bestiller rom. 
Årsmøte med valg 28.mai 2013. Seminar 
 
 
Eventuelt 
 
54/12) Stiftelsesdato for HLF er ikke kjent. Er satt formelt til 01.01.1980. Styrets 
sammensetning 
 
55/12) Kommuneleger skal forhandle om lønn høsten 2012. Rammen er satt til 4,1%, som 
tilsvarer noe over 6 prosent i lønnstillegg, regnet fra 1. mai 
 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
 
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595 
 
Kommentar fra Eva Gerdts via e-post, pkt 44/12: ”Dersom lokalforening skal bli ansvarlig 
for kursunderskudd, må det være HLF som godkjenner kursbudsjett og program. Dette er 
ikke i tråd med det politiske ønsket om at MOF overtar det faglige ansvar for postgraduate 
utdannelsen av leger.” 
  


