
Referat fra Aplfs generalforsamling juni 

2003  

Avholdt fredag 13. juni 2003. Rica Arctic Hotel, Kirkenes. Godkjent 19. august 2003  

Foreningens leder, Kjell Maartmann-Moe, ønsket ca 80 deltakere velkommen til 

generalforsamlingen. Han hilste også inviterte gjester velkommen. 

Innkallingen ble etter dette godkjent. 

Leder foreslo for generalforsamlingen at Kåre Reiten ble valgt til dirigent. 

Generalforsamlingen valgte Kåre Reiten til dirigent. 

Etter dette overtok Kåre Reiten møteledelsen. 

Det ble vedtatt slik 

Sakliste for generalforsamlingen   

Sak      1            Beretning for perioden 1. januar – 31. desember 2002. 

Sak      2            Aktuelle saker 

            2.1         Fastlegeavtale- og normaltarifforhandlinger.  

Orientering om forhandlingsstatus ved Jan Emil Kristoffersen, styret og tariffutvalget 

            2.2         Allmennlegenes plass i det forebyggende helsearbeidet. 

Innledning ved Trond Egil Hansen, leder av fagutvalget 

            2.3         Organisasjonsutviklingen i Aplf og Legeforeningen. 

Innledning ved Åge Henning Andersen, nestleder  

Sak      3            Valg av nytt styre for perioden 1. september 2003 – 31. august 2005  

Sak      4            Forslag til endring av Aplfs lover  

Sak      5            Forslag til endring av instruks for landsrådet  

Sak      6            Norske allmennmedisinske forskningsenheter  

Sak      7            Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2002  

Sak      8            Budsjettforslag for 2004  

Sak      9            Generalforsamlingen 2005  

Som tellekorps ble valgt Borghild Arnesen, Wenche Brunell, Kjeld Malde og Harald Sunde. 

Sak 1 Beretningen 



Før gjennomgangen av beretningen ga foreningens leder slik innledning som vedlegg til dette 

referat viser. 

I forbindelse med gjennomgangen av beretningen ble det fremsatt følgende forslag: 

Til pkt. 9.7.2 Praksisøkonomi og IKT  

Forslag fra Johnny Mjell og Gunnar Ramstad: 

            Aplfs generalforsamling pålegger styret å arbeide for at alle kostnader i forbindelse 

med allmennlegenes tilknytning til nasjonalt/regionalt helsenettverk, kompenseres fullt ut. 

Dette må sikres i et avtaleverk før nye allmennleger knytter seg til et slikt nettverk. 

Forslaget ble vedtatt mot to stemmer. 

Forslag fra Terje Jordan-Nilsen: 

Generalforsamlingen ber styret om å vurdere muligheten for å komme i forhandlingsposisjon 

vis à vis de største journalprogramleverandørene i spørsmål om avtalevilkår og kostnadsnivå 

for å forhindre urimelige utslag i en tilnærmet monopol-situasjon. 

Forslaget ble vedtatt oversendt styret. 

Til pkt. 9.10. Kontakt med medlemmene, Legeforeningen, myndighetene og mediene  

Forslag fra Johnny Mjell: 

Generalforsamlingen ber styret arbeidet aktivt for bedret sekretari atsbistand for 

privatpraktiserende leger, om nødvendig ved øking av kontingenten for Aplf. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Årsberetningen ble etter dette godkjent. 

Sak 2 Aktuelle saker 

2.1      Fastlegeavtale- og normaltarifforhandlinger 

Styrets medlem og tariffutvalgsmedlem Jan Emil Kristoffersen innledet. 

Det ble ikke fremsatt forslag til dette punkt. 

2.2      Allmennlegenes plass i det forebyggende helsearbeidet 

Fagutvalgets leder Trond Egil Hansen innledet.  

Det ble ikke fremsatt forslag til dette punkt. 

2.3       Organisasjonsutviklingen i Aplf og Legeforeningen 

Styrets nestleder Åge Henning Andersen innledet. 

Det ble ikke fremsatt forslag til dette punkt. 

Sak 3 Valg av nytt styre for perioden 1. september 2003 – 31. august 2005 



Landsrådet hadde utpekt legene Audun Hammer, Hanne Nordahl og Svein Aarseth som 

koordinerende valgkomité. På vegne av landsrådet fremla Audun Hammer komitéens forslag 

som følger: 

Som leder:               Kjell Maartmann-Moe, Oslo 

Som medlemmer:     Åge Henning Andersen, Kongsvinger 

                               Karin Frydenberg, Skreia, Østre Toten 

                               Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog 

                               Odd Jarle Kvamme, Stord 

                               Ole E. Strand, Kristiansand 

                               Svein Aarseth, Oslo 

Som varamedlemmer: Unni Aanes, Bergen 

                                 Rolf Hamran, Grimstad 

Øvrige forslag til medlemmer av styret:  

Ottar Grimstad foreslo Hanne Nordahl. 

Det ble avgitt 66 stemmer ved valget 

Som leder ble valgt Kjell Maartmann-Moe, Oslo ved akklamasjon. 

Som medlemmer til styret ble valgt: 

Karin Frydenberg, Skreia                     65 stemmer 

Jan Emil Kristoffersen, Lørenskog         64 stemmer 

Hanne Nordahl, Giske                          62 stemmer 

Odd Jarle Kvamme, Stord                     58 stemmer 

Ole E. Strand, Kristiansand                  58 stemmer 

Åge Henning Andersen, Kongsvinger     57 stemmer 

Som varamedlemmer ble valgt de samme to som var foreslått av valgkomitéen. 

Svein Aarseth fikk 32 stemmer. 

Sak 4 Forslag til endring av Aplfs lover 



Fagutvalgets leder Trond Egil Hansen innledet og anbefalte forsamlingen å vedta følgende 

lovendringsforslag fra styrets side: 

Aplfs formålsparagraf, lovenes § 2, punkt 2, gis slik utforming: 

”Å fremme medlemmenes faglige nivå, allmennlegeutdanningen og allmennmedisinsk 

forskning.” 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 5 Forslag til endring av instruks for landsrådet – valgkomitéen i Aplf 

Styrets leder Kjell Maartmann-Moe innledet og anbefalte generalforsamlingen å vedta 

følgende forslag fra styret: 

Instruks for landsrådet gis i punkt 2, andre ledd, slikt nytt tredje punktum: 

            ”Utvalget sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt 

kandidatenes curriculum vitae sammen med sakspapirene til generalforsamlingen for Aplf. 

Landsrådet legger frem sin innstilling for vedkommende generalforsamling.” 

Svein Aarseth fremsatte slikt endringsforslag til dette punkt: 

            ”Utvalget sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt en 

kort CV med vekt på faglig og organisasjonsmessig kompetanse og erfaring sammen med 

sakspapirene til generalforsamlingen for Aplf.” 

Styret trakk sitt forslag til fordel for Svein Aarseths. 

Forslaget fra Svein Aarseth ble enstemmig vedtatt. 

Sak 6 Norske allmennmedisinske forskningsenheter 

Fagutvalgets medlem Ole Rikard Haavet innledet til temaet. Han anbefalte 

generalforsamlingen å vedta følgende forslag fra styret: 

Aplfs generalforsamling i Kirkenes 2003 slutter seg i prinsippet til innstillingen av 6.3.2003 

fra strategiutvalget for allmennmedisinsk forskningsorganisering og pålegger styret å rette en 

henvendelse til sentralstyret i Legeforeningen med anmodning om å innføre norske 

allmennmedisinske forskningsenheter.” 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget. 

Sak 7 Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2002 

Foreningens leder orienterte om det fremlagte regnskap. Regnskapet for perioden var 

gjennomgått og revidert av statsautorisert revisor. Revisorberetningen medfulgte 

generalforsamlingsekspedisjonen som var sendt samtlige av foreningens medlemmer. 

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne det fremlagte regnskap. 

Sak 8 Budsjettforslag for perioden 1. januar – 31. desember 2004 

Leder gjennomgikk hovedtrekkene i budsjettet og besvarte spørsmål knyttet til styrets 

fremlegg. 

Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 



(Praksiskompensasjonen i 2004 blir i henhold til dette vedtak uendret fra 2003 – dvs. 

praksiskompensasjonen er på kr 5500,-.) 

Sak 9 Generalforsamlingen 2005 – invitasjon 

Landsrådsrepresentanten for Østfold, Ture Johansen Erlid, inviterte til 

generalforsamlingsarrangementet 2005 i Fredrikstad. 

Invitasjonen ble mottatt med akklamasjon. 

Avslutning 

Styrets leder Kjell Maartmann-Moe avsluttet generalforsamlingen med å overrekke dirigenten 

blomster med takk for innsatsen. 

  

03. september 2003 .  

 


