Referat styremøte i Hordaland legeforening
4.desember kl 18.30
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Øivind Wesnes,
sekretær, Af, Marit Bekkevold YLF, Karin Stang Volden PSL, Kjell Vikenes Of, Tord Moltumyr LSA, Espen
Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Tore Borkhus vara Nmf
Forfall: Eva Gerdts LVS. Ingunn Glenjen NAMF

65/12) Godkjenning av referat fra 30.10.12. Godkjent
66/12) Søknad fra Nmf om økonomisk støtte til ball-arrangement 2013. Representanter fra
Nmf ballkomiteen, orienterer. Nmf gis honnør for initiativet. Styret anmoder om at
arrangementskomiteen planlegger hvordan et evt underskudd skal håndteres.
Vedtak: HLF uttaler at dette er et positivt initiativ for legeforeningen. HLF bevilger et beløp
på kr 25.000 som støtte til Nmf for arrangement av ball i 2013. HLF presiserer at dette er en
engangsbevilgning, som en starthjelp til arrangementet. HLF ønsker ikke sponsorplakat.
67/12) Økonomi Legenes Hus. Videre oppussing/ oppgradering. Alternativ finansiering?
Husfondet har foreløpig stanset alle utbetalinger, etter at Husfondets styre ble byttet ut midt i
perioden. Husfondet nå på 500 000 kr. Pr i dag er vi i gang med utbedring av
parkeringsforholdene. Oppussing av auditoriet utsettes. HLF ønsker å bistå Det medicinske
selskab med arrangementer, hvis ønskelig, og vil samarbeide om å bedre rekrutteringen.
57/12) Hordaland Legeforenings ansvar som kursarrangør. Leder har hatt samtaler med
DNLF sentralt. Pr i dag er prinsippene uklare. Derfor må saken diskuteres videre på
seminaret i januar. Hans Høvik er leder for spesialitetskomiteen i allmennmedisin, og han vil
bli kontaktet for å jobbe videre med spørsmålet. HLF styre mener prinsipielt at det ikke kan
ta ansvar for videre- og etterutdanning av allmennleger.
68/12) Kurs for aktør utenfor foreningen? Søknad fra foredragsholder for kurs i ”Trinnvis”
om at HLF kan arrangere disse kursene.
Vedtak: HLF styre kan ikke stå som arrangør for disse kursene, men er positive til initiativet.
Sekretær gir svar til søker
69/12) Tillitsvalgtkurs 2013. Slike kurs må kanskje arrangeres av DNLF sentralt for at
deltagere skal ha rett på fri med lønn for å kunne delta på kursene. Antagelig vil kursene gå
som før med lokale arrangører, men med Legeforeningen som formell arrangør.
70/12) Paraplyen. Oppdatering fra redaktør. Pga endring i portotakstene for utsending av
magasinet, må formatet endres. Redaktør ønsker å modernisere Paraplyens lay-out.
61/12) Solstrandmøtet. Det kom flere forslag til tema på forrige møte (jfr referat). En
hovedsak vil bli den nye organisering av kursvirksomhet. Man vil be om at leder for
kurskomiteen møter. Andre tema: Årsmøte-arrangementet. Andre medlemsmøter, f eks en
bedre middag på Legenes Hus. Om resertifisering av sykehusleger. Samhandlingsreformen.
Rekruttering av allmennmedisin. Lokale vs sentrale forhandlinger. Nytt fra yrkesforeningene.
71/12) 2013 er valgår. Kandidater til sentrale verv i foreningen må meldes inn innen
01.02.13.

72/12) Avtalespesialister og flytting av hjemler. Det påpekes den geografiske skjevfordeling
av spesialisthjemler. Helse Vest har gitt endelig avslag på videreføring av
gynekologihjemmel i Bergen nord. Er prosessen gjennomført etter regelverket, eller kan det
påpekes feil ved denne? PSL sin representant vil be om en redegjørelse i saken.
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