
       
  

Referat fra styremøtet i Hordaland legeforening 
30.oktober 2012 kl 1930, Legenes Hus 

 
 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Øivind Wesnes, 
sekretær, Af, Margrethe Songstad vara YLF, Ingunn Glenjen NAMF, Karin Stang Volden PSL, Yi Hu Ni Nmf, 
Kjell Vikenes Of,  Tord Moltumyr LSA, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt 
Forfall: Eva Gerdts LVS 
 
56/12) Godkjenning av referat fra 11.09.12. Godkjent 
 
57/12) Hordaland Legeforenings ansvar som kursarrangør. Bakgrunn: HLF har tidligere hatt 
lite å gjøre med kursene som formelt har vært arrangert av oss. Kurskomité, koordinator og 
legeforeningen sentralt har tatt denne jobben for oss. Denne praksis har vært i konflikt med 
regnskapsloven, og vi HLF må nå ta et større ansvar. Dette vil nødvendigvis kunne føre til 
økte utgifter og arbeid for oss, men også potensial for inntekter. Det blir viktig at det alltid 
søkes underskuddsgaranti.  
Prinsipielt finner Styret det urimelig å ta ansvar for kurs styret ikke har hatt kontroll over, og 
heller ikke har hatt budsjettstyring med.  
Kurskomiteene får et større ansvar for budsjett, og kurskomiteene må møte i styret. Bør leder 
av kurskomiteen ha fast plass i styret? 
HLF har allerede opprettet en egen konto for kursvirksomhet. Alle kurs som arrangeres i 
Hordaland skal inn i HLF sitt regnskap. 
Leder vil kontakte kursledere for et videre samarbeid, og saken blir tema på arbeidsmøte i 
januar. Kursledere kan bli invitert på seminaret. 
Det diskuteres hvilke kurs HLF kan pålegges å arrangere, og hvilke kurs yrkesforeningene 
bør arrangere 
Jfr også sak 44/12 og 45/12 fra forrige møte. 
 
58/12) Hordaland legeforening økonomi. Balanse/likviditet. Likviditeten er akseptabel pr i 
dag. En del av likviditeten kan overføres til konto for kursvirksomhet 
  
59/12) Legenes Hus. Parkeringsutvidelse: Anbud på 220000. HLF bør sende søknad snarest 
mulig til husfondet om å dekke denne utgiften. Søtt og Salt har flyttet inn i nytt kontor. Det 
jobbes med oppussing av foredragssalen i underetasjen 
 
50/12) Fastlegeforskriften. 2 mnd til innføring, 1. jan 2013. Lite konflikter nå. Den nye 
forskriften har fått relativt akseptable vilkår 
 
60/12) Arrangementer og kurs i 2013 Tillitsvalgtopplæring? Medlemsmøter? Vi har våre 
faste arrangementer, juletrefest, 17. mai og Årsmøte, men planlegger ikke ytterligere 
arrangementer. 
 
61/12) Solstrandmøtet. Forslag til tema: Den nye organisering av kursvirksomhet. 
Medlemsmøter, f eks en bedre middag på Legenes Hus. Årsmøtet. Om resertifisering av 
sykehusleger. Rekruttering av allmennmedisin. Lokale vs sentrale forhandlinger. Nytt fra 
yrkesforeningene. Tidspunkt: Fra fredag 18. jan 2013 kl 16 til lørdag 19. jan m/ lunsj. 
 
62/12) Praksiskompensasjon. Gjennomgang av regler m.m. HLF har ikke økonomi til P-
komp for alle tillitsvalgtkurs. Det bør søkes om at kommunen dekker dette. 



 
63/12) Legatforstander Ørdal og Jensens Legat. Styret godkjenner enstemmig utnevning av 
Edda J Olafsdottir som representant i styret. 
 
63/12) Orientering fra yrkesforeningene.  
1) Nmf arrangerer ball og vil søke støtte fra HLF til arrangementet. Lite sannsynlig at HLF 
vil gi økonomisk støtte til dette. Nmf kan evt komme med en skriftlig søknad 

2) Of registrerer at det gis muntlige og skriftlige advarsler til sykehusleger på saker som 
tidligere ble håndtert gjennom dialogsamtaler, og er bekymret for denne utviklingen. 
Lønnsforhandlingene i år skjedde i et godt forhandlingsklima 

64/12) Nytt fra foreningen (Eivind) 
 -Kurs i forhandlinger, Stat. Mest aktuelt for LVS 
 -Mediakurs 1. nov 12. Leder, NAMF og Nmf deltar 
 -Ledermøtet, både for lokaliforeningsledere og ledere i yrkesforeninger og 
 fagmedisinske foreninger, utsatt til over nyttår 
  
 
Eventuelt 
1)  Foretakstillitsvalgte på OUS jobber for sine ansatte, og utsagn på TV av HLF leder ble 
misforstått. Dette ble raskt oppklart. Alle intervjuer som redigeres kan man kreve å få se før 
de sendes. 
2) Neste styremøte er på Boha 4.12 kl 1830 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
 
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


