
Styremøte Ylf
23. januar 2019, 20:00 til 22:30

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik ,  Clara Bratholm (Fraværende ved: 2) ,  Guro-Marte Mpote ,  Fredrik Væting Svenskerud ,  Lorentz Erland Linde , 
Håvard Ravnestad ,  Christer Mjåset ,  Kristin Kornelia Utne ,  Anniken Riise Elnes ,  Karianne Haga

Fraværende: Eivind Aabel

Møteprotokoll

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 4. januar 2019
Referat:
Styret drøftet endelig godkjenning av protokoll fra styremøtet 4. januar 2019. Protokollen hadde vært drøftet pr epost
i etterkant, og det hadde vært anmodet om å melde inn forslag til endringer i forkant av styremøtet.

Det har vært et ønske fra styret etter siste landsråd å gjøre protokollene mer utfyllende. Dette har vist seg å kreve
bedre rutiner for prosessen knyttet til tilbakemeldinger og foreslåtte endringer i teksten. Styret diskuterte hvordan
man bedre kan få til et samarbeid om dette. Det blir viktig at frister overholdes i fremtiden og at man deler sine
endringsforslag med hele styret slik at alle er godt informert og dobbeltarbeid ikke gjøres.

Vedtak:
Styret godkjente protokoll fra styremøtet 4. januar 2019.
Styret ber leder og sekretariatet utarbeide rutine for godkjenning av styreprotokollene i henhold til diskusjonen på
møtet.

Fraværende: Eivind Aabel

2. Årsmøtet/vårkurs 2019 - bruk av eksternt byrå
Referat:
Styremedlem Fredrik Svenskerud og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik fremla forslag til gjennomføring av
årsmøtet/vårkurset 2019 ved bruk av eksternt byrå. Styret drøftet forslaget. Det fremkom ulike synspunkter på
behovet for eksternt byrå. På den ene side er det et spørsmål om planleggingen av møtet og hotellfasilitetene
nødvendiggjør eksternt byrå.På den annen side viste tilbakemeldingene fra tariffkonferansen et klart behov for å
rette opp ting som ikke fungerte. Det totale kostnadsbildet ble også diskutert.

Forslag til vedtak:
Styremedlem Fredrik Svenskerud og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik bes gå i dialog med eksternt byrå for
gjennomføring av årsmøtet/vårkurset 2019 i samsvar med styrets føringer. Det rettes også en henvendelse til
Overlegeforeningen med forespørsel om samarbeid rundt dette. Videre ber styret om at det innhentes mer
informasjon fra foreningsledd som har benyttet eksternt byrå til sine kurs med tanke på om kostandene er
sammenlignbare. Styret ber om å få saken tilbake for endelig vedtak pr epost.

 17. desember 2018 - YLF Tilbud konferansetjenester.pdf
 17. desember 2018 Prisestimat PCO - CIC event .pdf
 Ylfs årsmøte - forslag ved bruk av eksternt byrå.pdf

Fraværende: Clara Bratholm, Eivind Aabel



3. Arbeidsgruppe - bistand til foretakstillitsvalgte
Referat:
Det siste året har flere i Ylf ytret ønske om mer bistand til foretakstillitsvalgte i form av innkjøp av PC og nødvendig
teknisk materiell til å håndtere arbeidet på eget foretak. I hovedsak er slike behov regulert etter Hovedavtalen.
Arbeidsgiver plikter i følge denne å sørge for at tillitsvalgte er godt nok utstyrt. Erfaringen viser imidlertid at mange
arbeidsgivere ikke opprettholder sin del av avtalen.  

 Ylf-leder har drøftet saken med Juridisk avdeling i Legeforeningen da et nylig Sentralstyrevedtak om merkantil støtte
til foretakstillitsvalgte vil kunne gi noe mer teknisk bistand enn i dag. Det nye vedtaket gir imidlertid ikke åpning for at
Ylf-foretakstillitsvalgte kan forvente seg å få dekket materiell i den omfang som er etterspurt i denne saken. En
foretakstillitsvalgt har derfor valgt å søke egen lokalforening om støtte til PC, og dette er innvilget.

Saken er komplisert fordi den involverer hele finansieringsmodellen til Legeforeningen, og fordi en innføring av støtte
kan ha en overslagseffekt mtp hva arbeidsgiver er villig til å gi av materiell til tillitsvalgte når Legeforeningen likevel
betaler. Samtidig representerer et støttevedtak en betydelig utgift for det foreningsleddet som tar kostnaden, fordi
man nok vil måtte bredde ordningen til å gjelde nasjonalt. Det er gjort forsøk på å innhente informasjon om hvordan
dette håndteres i andre foreninger, som f eks Fagforbundet og Sykepleierforeningen, men man har foreløpig ikke fått
noe svar.

Styret drøftet nedsettelse av en arbeidsgruppe for å utrede saken. Styret drøftet omfanget av saken, herunder ønske
om å få kartlagt behovene, hvordan reglene er i dag, og hvem som har ansvar for å dekke behovene. Fordi saken er
så omfattende, ble det også diskutert om det er riktig ressursbruk å sette ned en arbeidsgruppe nå, eller det burde
avvente til etter årsmøtet. Det som veier for er at det helt åpenbart er et ønske hos noen tillitsvalgte å få mer støtte
og at ordningen i dag ikke er tilfredsstillende.

Vedtak:
Et forslag om å etablere en arbeidsgruppe til å utrede bistand til foretakstillitsvalgte foreslås for landsrådet på
kommende årsmøte. Den foreslåtte arbeidsperioden vil være fram til tariffkonferansen 2019.

Fraværende: Eivind Aabel

4. Arbeidsgruppe - forholdet mellom styret og landsrådet
Styret ble orientert om arbeidsgruppen nedsatt av landsrådet for å se på forholdet mellom styret og landsrådet.
Arbeidgruppens leder Oda Sandli deltok i møtet for å redegjøre for bakgrunnen for at arbeidsgruppen har bedt styret
om en redegjørelse av styrets arbeidsoppgaver. Det ble vist til at arbeidsgruppen ønsker dette som bakgrunn for sitt
videre arbeid. 

Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Fraværende: Eivind Aabel




