
Godkjent av styret 25. mai 2020 

                                          
 

 

 

 

REFERAT 

 

FOR 

 

ALLMENNLEGEFORENINGENS LANDSRÅDSMØTE  

 

onsdag 6. mai 2020 

 

 

Dato:     Onsdag 6. mai 2020 kl 13.00 – 18.00.  

 

Møtested:    Zoom 

 

Landsråder som var til stede:  

 

Østfold: Lise Anett Nohr, Tore Grønlund Moen, Jans Kristian 

Lind-Larsen  

Akershus: Hans Christian Myklestul, Geir Nystøl, Kristin Grefberg, 

Kjetil Hagene Egge og Rikke Mowinckel  

Oslo: Nina Wiggen, Sohail Aslam, Gunnar Frode Olsen, Olav 

Rønningen Wangensteen, Tora Margrethe Zimmer 

Stensvold, Fuk Tai Poon Sundvor, Kjersti Nøkleby og 

Eivind Kamøy 

Hedmark: Martin David Chapman, Marte Kvittum Tangen og 

Tehua Michael Xu 

Oppland: Siw Odden Fosheim, Torstein Jørstad og Rita Hansen 

Møller 

Buskerud: Goran Dosic, Ingunn Idsø Deinboll og Christine Hesla 

Vestfold: Rune Burkeland-Matre, Janne Kristin Aase Hansen og 

Rasmus Øksnes 

Telemark: Else Worren Nygård, Gisle Roksund og Lars Joakim 

Fleischer 

Aust-Agder:  

Vest-Agder: David Anand Goksem 

Rogaland: Yngve Johansen, Lars Johan Tveit og Geri Pasi Gilje 

Hordaland: Øivind Wesnes, Knut-Arne Wensaas, Elisabeth 

Mathilde Stura, Alf David Antoni Myklebust og 

Bhaumikkumar Kiritkumar Thakkar  

Sogn og Fjordane: Ronny Cassells og Bjørn Roth-Andenæs 

Møre og Romsdal: Eigil Ødegård Sandvik, Stian Endresen, Bjarne Storset 

Sør-Trøndelag: Finn Marum Høivik, Torstein Sakshaug, Hanne Helgetun 

Krog og Anders Spakmo Rosvoldaunet.  

Trøndelag: Christine Agdestein og Kjetil Sørdal Klunge 

Nordland: Bernard Holthe, Laila Didriksen og Karin Nilsen 



Troms: Lise Birthe Figenschau og Elisabeth Kristoffersen 

Skogheim 

Finnmark:  Peter Prydz og Stine Hjellnes Zachariassen  

 

Fra styret:  

Nils Kristian Klev, Ivar Halvorsen, Marit Karlsen, Marit Tuv, Elin Ødemark, Peter 

Christersson, Tor Magne Johnsen og Dragan Zerajic. 

 

Referent: Camilla Fagerholt  

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

Godkjenning av innkalling: 

o Invitasjon til lansrådsmøtet er sendt Allmennlegeforeningens medlemmer 

per e-post 25. januar 2020.  

o 7. april ble det sendt ut invitasjon med saksliste til alle medlemmene. De 

som ikke har e-postadresse fikk tilsendt brev i posten. 

o Etter at vi hadde landet på å arrangere møtet på Zoom kunne vi sende ut 

lenke til møtet mandat 4. mai 2020 

 

Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

 

Valg av dirigenter:  

Vedtak: Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth ble valgt til dirigenter. 

 

Det blir gjort oppevareopptak fra møtet som slettes 30. juni 2020. 

 

2. Godkjenning av sakliste og forretningsorden, valg av referenter og tellekorps 

 

Godkjenning av sakslisten:  

 

 

1. Godkjenning av innkalling og valg av dirigenter 

 

2. Godkjenning av saksliste og forretningsorden, valg av referenter, tellekorps 

og redaksjonskomite 

 

3. Leders tale 

 

4. Innkomne forslag  

 

5. Årsmelding for 2019 

 

6. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2019 – 31. august 2021 

 

7. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2019 

 

8. Budsjettforslag for 2021, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 



9. Valg av ALIS-leder 

 

10. Valg av honorarutvalg 

 

11. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2021 

 

Vedtak: Sakslisten ble godkjent.   

 

Godkjenning av forretningsorden 

Anne Mathilde Hanstad og Svein Årseth gikk gjennom forretningsorden som 

var sendt medlemmene med innkallingen: 

Det er gjort endringer i forretningsorden fordi møtet skal gjennomføres 

elektronisk. Endringene fremkommer i kursiv under.  

 

1. Åpne møter  

Landsrådets møte er åpne for foreningens medlemmer, assosierte 

medlemmer og inviterte gjester. Media har adgang unntatt ved 

særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

Det er ikke anledning til å gjøre opptak/streame fra møtet uten at det 

er avtalt. 

Sekretariatet tar opp møtet, og opptaket blir slettet senest 30. juni 2020.  

2. Åpning  

Foreningens leder åpner møtet.  

3. Godkjenning av innkalling, valg av dirigenter  

Leder foretar navneopprop av landsrådets medlemmer ved møtestart.  

Leder anmoder om landsrådets godkjenning av innkallingen, og leder 

valg av dirigenter til å lede møtet. Dirigentene overtar møteledelsen.  

4. Forretningsorden  

Landsrådet godkjenner forretningsorden etter innstilling fra styret.  

5. Tale-, forslags- og stemmerett  

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og 

stemmerett. Fremmøtte medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte 

medlemmer har talerett. Inviterte gjester har talerett. 

 Styret har ikke stemmerett i saker som angår styrets disposisjoner 

bakover i tid, herunder årsmelding, regnskap, valg av valgkomite og ev 

mistillitsforslag mot styret eller styremedlem jf. vedtektene § 3-1-4, annet 

ledd nr. 4.  

6. Tellekorps  

Landsrådet velger tellekorps etter innstilling fra styret for nødvendig 

opptelling av avgitte stemmer etter dirigentenes beslutning om 

opptellingsmåte.  



7. Sakliste 

Dirigentene avklarer om det er bemerkninger til styrets forslag til sakliste 

herunder om det er saker utover de sakene styret har foreslått som 

landsrådet ønsker og sette på sakslisten. Dirigentene ber om 

godkjenning av sakslisten.  

Landsrådet vedtar så saksrekkefølge etter forslag fra dirigentene.  

8. Taletid 

Etter forslag fra dirigentene kan det innføres begrensning av taletid og 

av antall innlegg den enkelte kan fremføre til samme sak.  

9. Replikk  

Replikker rettes direkte mot siste ordinære innlegg. Det er ikke 

anledning til å tegne seg for replikk under replikkordskiftet. Det kan 

innføres begrensning av adgangen til replikkordskiftet.  

 Man tegner seg til replikk ved å skrive replikk i chatten.  

10. Strek  

Når en sak ansees tilstrekkelig belyst, kan det settes strek for debatten til 

saken. Alle forslag til vedtak må ha vært fremmet før strek settes, og 

det er ikke anledning til å trekke forslag etter at strek er satt. Når strek er 

satt, refereres talerlisten. Dersom det fremkommer nye momenter under 

debatten etter at strek er satt, kan strek oppheves.  

11. Forslag  

A 

Forslag til vedtak skal leveres skriftlig til dirigentene snarest mulig og 

senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet. Forslag til vedtak 

skal være undertegnet av forslagsstilleren.  

 

Forslag til vedtak skal sendes til af@legeforeninen.no snarest mulig og 

senest like etter det innlegg hvor forslaget er fremmet.  

B 

Redaksjonskomite  

Landsrådet bestemmer når redaksjonskomiteen trer i funksjon. 

Redaksjonskomiteen skal arbeide med det siktemål å fremme forslag til 

vedtak som kan bli vedtatt i landsrådet. I dette arbeidet skal det iakttas 

fremsatte forslag, samt innspill fra talerstolen. 

12.  Votering 

Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med 

mindre en av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak 

av styret. Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de 

mailto:af@legeforeninen.no


tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har 

ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Alle møtende 

landsråder kan stemme ved voteringer. Votering skjer som hovedregel 

ved stemmetegn, unntatt ved valg.  

 Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet, med 

mindre en av landsrådene ber om orientering og anbefaling til vedtak 

av styret. Dirigentene refererer alle innkomne forslag til vedtak før de 

tilkjennegir at saken er tatt opp til votering. Fra dette tidspunkt har 

ingen møtedeltakere krav på å få ordet til saken. Alle møtende 

landsråder kan stemme ved voteringer. Votering skjer på zoome.  som 

hovedregel ved stemmetegn, unntatt ved valg.  

13. Vedtak  

Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder 

dobbeltstemme. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall i ordinært 

landsrådsmøte. Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig 

avstemming.  

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, 

regnskap og valgkomité, samt evt. mistillitsforslag mot styret / 

styremedlem.  

14. Valg  

Ved valg på styre og andre organ som landsrådsmøtet velger, skal det 

på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser 

som skal besettes. På stemmeseddelen skal det bare oppføres navn 

som er foreslått av valgkomitéen eller av et medlem under 

landsrådsmøtet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før 

nomineringen er avsluttet. Foreslåtte kandidater må være forespurt og 

ha gitt sitt samtykke. 

 Valg av leder, nestleder og styremedlem gjennomføres i følgende 

rekkefølge: 

1. leder 

 2. nestleder 

3. styremedlemmer 

4. vara 
 

 

 

 

 

Vedtak: Forretningsorden ble godkjent.  

 



Valg av redaksjonskomite:  

Vedtak: Ståle Sagabråten (leder) og Espen Slettmyr. 

 

Valg av tellekorps: Jens Evensen og May Linn Hystad. 

 

Valg av referenter: 

Vedtak: Camilla Fagerholt 

 

3. Leders tale 

 

Nils Kristian Klev sin tale ligger her. 

 

4. Innkomne forslag  

 

Forslag fra Odd Eilerås: 

 

"Jeg ønsker å foreslå at AFs årsmøte gjør et vedtak om å opprette et 

granskings-utvalg med mandat å utrede og avklare hvordan det var mulig at 

allmennleger/fastleger autorisert etter 1992 ble fortalt og gitt en visshet om at 

man ved sitt arbeide opparbeidet seg en tilleggs-pensjon fra SOP - der så 

etter opptil 18 av 30 års opptjenings-tid i november/desember 2010 rett og 

slett bare fikk denne pensjons-«rettigheten» slettet.  

  

Utvalget bør også klarlegge hvilken sikkerhet og trygghet AFs medlemmer - 

og også ALIS-leger - har for de fremtidige SOP-betingede sosiale rettigheter 

som nå angis.  Det bør gjøres godt og allment kjent for AFs medlemmer 

hvilken status det nå er på SOP-fondet, og hvor lang tid fondets midler vil 

rekke ved nåværende utbetalings-nivå. Dette jo dessverre enda mer aktuelt 

ved siste tids koronakrise-relaterte aksjefall.  

  

Etter mitt syn nær en fallitt-erklæring at AF  (og tidligere Aplf) har latt dette 

skje. Der HOD jo den som droppet de «yngre» allmennlegenes pensjon - men 

der hatt SOP-styret og Arbeids-departementet (!!) som stråmenn til å 

gjennomføre det. Hvilken annen fagforening ville stilltiende og taust latt dette 

passere? Der vel hverken HOD, Dnlf eller AF redegjort for dette?  - utover at 

SOP-styret angitt at i 2010 at overraskende (?..) ikke nok penger i fondet da 

staten etter 1992 bare sluttet å innbetale. Og dette da mens sykehuslegen på 

starten av 2000-tallet ble virkelig pensjons-vinnere da «knekk-punktet» og det 

øvre pensjons-taket ble fjernet.  

  

Vel - jeg synes at årsmøtet bør ta stilling til det, og fint om det kan bli i år og 

ikke til neste år. " 

  

 

 

 

Hanne Mathilde Hanstad forlot møtet som inhabil fordi hun sitter i styret til SOP 

(Syke- og pensjonsordningen for leger). 

 

https://www.legeforeningen.no/contentassets/3c897e8333ba4bf99be775877351a365/tale-til-landsradet-2020.pdf


 

Saken ble oversendt til styret.  

 

5. Årsmelding for 2019 

 

Anne Mathilde Hanstad gikk gjennom årsmeldingen  

  

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent.  

 

6. Arbeidsprogram for perioden 1. september 2019 – 31. august 2021 

Nils Kristian Klev la frem styrets forslag til arbeidsprogram for perioden 1. 

september 2019 – 31. august 2021.  

 

Forslag fra Peter Prydz:  

Til punktet «Stabilisering» 

"AF vil arbeide for flere ulike driftsformer for allmennmedisinsk praksis, inkludert 

kommunalt drevne legesentre og fast lønn, der dette finnes riktig ut fra lokale 

forhold. AF vil styrke sin forhandlingskompetanse for slike driftsformer." 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

Til punktet  «Rekruttering» 

"AF vil jobbe for å sikre alle ALIS god veiledning og supervisjon, med 

tilstrekkelig avlønning for både veiledere og supervisører. Veiledning og 

supervisjon må omfatte alle spesialistkandidater, også kandidater som i en 

overgangsperiode følger gammel ordning. Det må sikres adekvat betaling for 

veiledning og supervisjon, som gjenspeiler den tid som faktisk er nødvendig å 

bruke til dette." 

 

Forslaget ble endret etter diskusjon i landsrådet:  

AF vil jobbe for å sikre alle ALIS god veiledning og supervisjon, med 

tilstrekkelig avlønning for både veiledere og supervisører. Styret vil jobbe for at 

veiledning og supervisjon omfatter alle spesialistkandidater, også kandidater 

som i en overgangsperiode følger gammel ordning. Det skal arbeides for 

adekvat betaling for veiledning og supervisjon, som gjenspeiler den tid som 

faktisk er nødvendig å bruke til dette. 

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt  

 

2. Forslag fra Ronny Cassells:  

"Allmennlegeforeningen vil arbeide for et differensiert Per-capita tilskudd med 

økonomisk knekkpunkt på 800 pasienter. Et knekkpunkt nummer to med frafall 

av nevnte tilskudd for pasienter ut over 1250, skal vurderes samtidig. 

 

Nye vesentlige tilskudd til fast inntekt for næringsdrivende fastleger må ikkje 

legges inn som per - capita, men heller som et driftstilskudd i bunn, direkte til 

den enkelte lege uavhengig av listestørrelse, og holdes utenom per-capita 

ordningen. Formålet med et slikt tilskudd skal vere støtte til videre og 



etterutdanning, forsikrings, og pensjonsordning, samt nedbetaling av evt 

innkjøp i praksis." 

 

Forslaget ble oversendt til styret.  

 

3. Forslag fra Christine Agdestein 

Tillegg til avsnitt om «Ny medlems- og informasjonsstrategi» 

• «Det skal avholdes møte med AFs styre og 1. landsråder minst en gang 

pr kvartal, gjerne digitalt. Tilsvarende møte skal avholdes oftere når det 

er behov for det, for eksempel når større saker skal behandles og når 

det er behov for å forankre mål, strategier og verdier i 

medlemsmassen.  

• Styret må jobbe opp mot Legeforeningen for å få økt tilgang tjenester 

fra kommunikasjonsrådgiverne i Legeforeningen 

• Styret skal vurdere å arrangere webinar for tillitsvalgte i kommunene 

om tillitsvalgtarbeid. Dette bør spesielt gjøres når det er endringer i 

avtaleverk.  

• Styret vurderer å knytte til seg medlemmer som ikke er styremedlemmer 

i sin kommunikasjonsstrategigruppe, samt en person fra 

Legeforeningens kommunikasjonsavdeling.  

• At man forsøker å oppfylle intensjonen om at AF-styret minst årlig deltar 

på lokale medlemsmøter.» 

 

Tillegg til avsnitt om stabilisering:  

 

«Vedrørende avtaleverk i unntakstilstander for eksempel pandemi 

 

* Avtaleverket må reforhandles, med inkludering av klausuler/punkt for 

unntakstilstander hvor fastlegenes arbeidshverdag blir markant endret; både 

oppgavemessig og økonomisk.  

 

* Legeforeningen må få på plass økonomiske rammer som sikrer fastlegene i 

egen praksis og legevakt under pandemien. Fastlegene må kompenseres, 

både mtp innteksreduksjon i egen praksis og legevakt, samt smitterisiko og 

smittevernutstyr. Ved pandemien har vi sett at det i alle sektorer har kommet 

sentrale avtaler for kompensasjon. Allmennlegeforeningen mener det må 

ordnes sentrale avtaler for dette.» 

 

Etter diskusjon i landsrådet ble forslaget endret til: 

Tillegg til avsnitt om «Ny medlems- og informasjonsstrategi» 

• «Det skal avholdes møte med AFs styre og 1. landsråder minst en gang 

pr kvartal, gjerne digitalt. Tilsvarende møte skal avholdes oftere når det 

er behov for det, for eksempel når større saker skal behandles og når 

det er behov for å forankre mål, strategier og verdier i 

medlemsmassen.  

• Styret skal jobbe opp mot Legeforeningen for å få økt tilgang tjenester 

fra kommunikasjonsrådgiverne i Legeforeningen 

• Styret skal vurdere å arrangere webinar for tillitsvalgte i kommunene 

om tillitsvalgtarbeid. Dette bør spesielt gjøres når det er endringer i 



avtaleverk.  

• Styret vurderer å knytte til seg medlemmer som ikke er styremedlemmer 

i sin kommunikasjonsstrategigruppe, samt en person fra 

Legeforeningens kommunikasjonsavdeling.  

• At man forsøker å oppfylle intensjonen om at AF-styret minst årlig deltar 

på lokale medlemsmøter.» 

 

Tillegg til avsnitt om stabilisering:  

 

«Vedrørende avtaleverk i unntakstilstander for eksempel pandemi 

 

* Styret skal jobbet for at avtaleverket reforhandles, med inkludering av 

klausuler/punkt for unntakstilstander hvor fastlegenes arbeidshverdag blir 

markant endret; både oppgavemessig og økonomisk.  

 

* Styret skal jobbe for å få på plass økonomiske rammer som sikrer fastlegene i 

egen praksis og legevakt under pandemien. Fastlegene må kompenseres, 

både mtp innteksreduksjon i egen praksis og legevakt, samt smitterisiko og 

smittevernutstyr. Ved pandemien har vi sett at det i alle sektorer har kommet 

sentrale avtaler for kompensasjon. Allmennlegeforeningen mener det må 

ordnes sentrale avtaler for dette.» 

 

Vedtak: Det endrede forslaget ble vedtatt.  

 

4. Forslag fra Gisle Roksund:  

"AF skal arbeide for å fjerne takst 6 fordi dette vil kunne føre til en uoversiktlig 

økning i fastlegens ansvar og oppgaver." 

 

Forslaget ble oversendt styret.  

 

5. Forslag fra Lise Figenschau  

"AF jobber for sette normtallet til 1000 og doble percapita opp til 1000 og 

ingenting etter det." 

 

Forslaget ble oversendt styret.  

 

 

 

6. Forslag fra Christine Agdestein 

"Det må, kort tid etter at handlingsplanen for fastlegeordningen legges frem, 

avholdes et ekstraordinært landsrådsmøte der landsrådene får behandle 

hvordan Allmennlegeforeningen skal stille seg til handlingsplanen." 

 

Vedtak: Arbeidsprogrammet ble vedtatt med ovennevnte vedtatte 

endringer.  

 

 

7. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2019 



 

Nils Kristian Klev la frem regnskapet for 2019. 

 

Vedtak: Regnskap for Allmennlegeforeningen, som viser et årsunderskudd på 

kr -1 321 957,- godkjennes og fastsettes som foreningens regnskap for 2019.   

 

 

8. Budsjettforslag for 2021, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

Børge Winther la frem honorarutvalgets innstilling: 

Honorarutvalget foreslår at leder for AF honoreres med et personlig honorar 

på 20G ved fullt frikjøp og en forholdsmessig reduksjon ved mindre grad av 

frikjøp. Et eventuelt sentralstyrehonorar fastsatt og betalt av Legeforeningen 

kommer i tillegg.  

Honoraret avkortes ikke ved sykdomsfravær. 

 

Leder i AF gis en etterlønn på 1G per år i embetet for nødvendig faglig 

oppdatering etter endt periode. Utvalget viser her blant annet til krav om 

obligatorisk resertifisering av spesialitet i allmennmedisin hvert 5. år.  

AF dekker utgifter til leie av leilighet av en «rimelig standard» i Oslo til leder 

som bor så langt unna Legenes Hus i Oslo at det er uhensiktsmessig å reise til 

og fra egen bolig hver dag. Leder som bor så langt unna Legenes hus at det 

er uhensiktsmessig å reise til og fra egen bolig hver dag, og som derfor velger 

å investere i egen bolig i Oslo, gis en utgiftskompensasjon tilsvarende 1G per 

år han eller hun bor i boligen/leiligheten og samtidig er AFs leder.  

 

Vi foreslår videre at nestleders honorar holdes uendret på 1,9G samt at øvrige 

styremedlemmers styrehonorarer videreføres tilsvarende 0,5G.  

 

Praksiskompensasjon for alle andre tillitsvalgte enn foreningens leder, som 

utfører oppdrag for foreningene, er for hel dag salærtakstenes timesats * åtte 

timer + 15% og for halv dag salærtakstenes timesats * fire timer + 15%. 

 

Det gis godtgjørelse for deltakelse på møter i Allmennlegeforeningens regi. 

Godtgjørelsen omfatter de samme medlemmer som nevnt ovenfor og er 

tilsvarende Legeforeningens møtegodtgjørelse (i 2020 utgjør det  kr 850 per 

møtedag). Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen med 

praksiskompensasjon og møtegodtgjørelse utbetales kun i forbindelse med 

møter utenom ordinær arbeidstid og ikke i kombinasjon med betalte verv. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

 

Nils Kristian Klev la frem styrets forslag til budsjett, og styrets forslag til vedtak:  

 

Forslag til vedtak i landsrådet: 

1. Styrets forslag til budsjett for 2021 vedtas 

2. Det gis praksiskompensasjon og utgiftsdekning til Allmennlegeforeningens 



styre, satsen følger av vedtaket til landsrådet i forbindelse med 

honorarutvalgets forslag 

3. Praksiskompensasjon til de som har krav på slik kompensasjon fra 

Allmennlegeforeningen tilsvarende praksiskompensasjon til styret 

4. Praksiskompensasjon må kreves snarest mulig og senest innen fire måneder 

etter at kravet oppstod 

5. Kontingent for assosierte medlemmer utskrives med kr 925,- for 2021 

6. Landsrådsmøtefastsatt kontingent utskrives ordinære medlemmer med kr 

700,-  for 2021 

7. Det avsettes kr 25 000,- til hver av AFs representanter i forhandlingene i 2021 

for normaltariffen og eventuelle forhandlinger av rammeavtalene om 

fastlegepraksis i fastlegeordningen i KS området og Oslo samt særavtalen 

mellom KS og Legeforeningen som kompensasjon for merarbeid og tapt 

fortjeneste til forhandlingsprosessen 

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett ble vedtatt.  

 

9. Valg av ALIS-leder og ALIS-medlem 

ALIS-leder Elin Ødemark hadde bedt om avløsning, og Nils Kristian takket 

henne for innsatsen som ALIS-leder. 

 

Anne Mathilde Hanstad la på vegne av valgkomiteen frem forslagene  

Forslag til ny leder: 

Lars Christian Naterstad Lervik 

 

Forlag til nytt medlem i ALIS-utvalget: 

Åsne Flatland 

 

Vedtak: Begge ble valgt ved akklamasjon.  

 

 

 

10. Valg av honorarutvalg 

Ivar Halvorsen hadde trukket seg som medlem av honorarutvalget, og Nils 

Kristian takket ham for innsatsen.  

 

Anne Mathilde Hanstad la på vegne av valgkomiteen frem forslaget til 

honorarutvalg:  

 

1) Børge Winther (leder) 

 

2) Bodil Aasvang Olsen (medlem) 

 

3) Rune Burkeland-Matre (medlem) 

 

Vedtak: Honorarutvalget ble valgt med akklamasjon.  

 



11. Fastsettelse av tid og sted for landsrådsmøtet 2021 

Førstelandsråden i Akershus, Hans-Christian Muklestul, ønsket velkommen til 

Våruka 2021 på Fornebu i uke 17 i 2021 (26. – 30. april).    


