
 
 

 

Godkjent 16. juni 2009 

 

Referat 

fra 

ordinært landsrådsmøte i Allmennlegeforeningen  

onsdag 6. mai 2009 

Radisson SAS Hotell Norge, Bergen  
 

 
 

Foreningens leder Jan Emil Kristoffersen ledet møtet innledningsvis. 

 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling. Opprop av landsråd  
 

Innkalling til landsrådsmøtet ble godkjent. 

 

Opprop av landsrådet. 

Møtet ble satt med 61 landsrådsdelegater og 7 styremedlemmer. 

 

 

Sak 2. Valg av dirigenter og referenter  
 

Leder foreslo for landsrådet Anne Mathilde Hanstad og Svein Aarseth som  dirigenter. 

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon og dirigentene overtok møteledelsen. 

   

Camilla Fagerholt Storli og Arvid Mikelsen ble valgt til referenter. 

 

Wenche Brunell, Marina Myrdam og Marte Lund Edvardsen ble valgt til tellekorps. 

 

Dirigentene orienterte om forretningsorden. 

 

 

Sak 3. Godkjenning av saksliste 
 

Sakslisten ble godkjent slik: 

 

1. Godkjenning av innkalling. Opprop av landsråd 

 

2. Valg av dirigenter og referenter 

 

3. Godkjenning av sakliste 

 

4. Leders åpningstale 
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5. Hilsen fra president Torunn Janbu  

 

6. Fastlegen.no 

 

7. Årsmelding for 2008 

 

8. Innkomne forslag 

 

9. Valgkomiteens innstilling 

 

10. Helsepolitisk debatt. Samhandlingsreformen. Hva vil den innebære for fastlegene og 

befolkningen? Innledere: Statssekretær Ellen B. Pedersen, helse- og 

omsorgsdepartementet og direktør Anne Kjersti Befring, Dnlfs forhandlings- og 

helserettsavdeling 

 

11. Valg av ny leder, nestleder, styre og valgkomite 

 

12. Valg av geografiske representanter til Legeforeningens landsstyre 

 

13. Regnskap for perioden 1. januar – 31. desember 2008 

 

14. Budsjettforslag for 2010, herunder innstilling fra honorarutvalget 

 

15. Utdeling av årets Fastlegepris 

 

16. Tid og sted for ordinært landsråd 2010  

 

 

Sak 4. Leders åpningstale 
 

Leder Jan Emil Kristoffersen ønsket ca 200 deltakere og mange inviterte gjester velkommen. I 

sin tale til landsrådet takket han spesielt arrangøren Hordaland legeforening og ga utrykk for 

at det var spesielt hyggelig å se så mange nye, unge medlemmer. 

 

Talen ligger i sin helhet på Allmennlegeforeningens hjemmeside og kan leses her:  

http://www.legeforeningen.no/id/153721.0 

 

 

Sak 5. Hilsen fra presidenten 

  
Leder ga deretter ordet til Legeforeningens president Torunn Janbu som hilste forsamlingen 

og uttrykte stor glede over å få være tilstede på AFs landsrådsmøte. Hun redegjorde kort for 

Legeforeningens oppgaver og engasjementer.  Hun takket deretter avgående leder for og ga 

ros for dyktig ledelse av AF.  

 

 

Sak 6. Fastlegen.no 
 

Styrets medlem Jørn Kippersund redegjorde for arbeidet i forprosjektet. Han viste til at 

arbeidet var gjennomført i samsvar med landsrådsvedtaket i Molde i 2008 og at en 



 

 

3 

arbeidsgruppe bestående av representanter fra AF, NFA og og med assistanse fra 

Legeforeningens nettredaksjon har utarbeidet en rapport til styrene i AF og NFA. 

 

Styret inviterte landsrådet til å gjøre følgende vedtak:  

 

• Landsrådet vedtar at arbeidet med å utvikle fastlegen.no  settes i verk umiddelbart i 

tråd med de faglige og økonomiske føringer som ligger i fremlagt rapport.  

• Landsrådet forutsetter at det etableres en avtale med NFA med formål å etablere  

likeverdig eierskap og økonomisk ansvar i tråd med de føringer som ligger i 

rapporten. 

• Det fremlegges en rapport om erfaringene etter to års drift av nettstedet, fortrinnsvis 

ved ordinært landsråd i 2012.  

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7. Årsmelding for 2008 
 

De mange fremmøtte benyttet anledningen til å ytre seg og flere landsrådsdelegater fremmet 

vedtaksforslag under gjennomgangen av årsmeldingen. 

Det ble i tilknytning til årsmeldingen fremmet følgende vedtaksforslag: 

 

 

Til punkt 6  

- Kjell Maartmann-Moe, Oslo: Representanten rettet en henstilling til styret om at det i 

årsmeldingen også redegjøres for hva styret har foretatt seg i forhold til forrige 

landsrådsvedtak og oversendelsesvedtak.  

Leder redegjorde for hvordan dette skjer i det løpende arbeid slik det fremgår av styrets 

referater mm, men lovet å overbringe henstillingen til det nye styret.   

 

 

- Kirsten Rokstad, Hordaland etterlyste informasjon om hva som skjedde med hennes forslag 

på forrige landsråd om betaling for innsending av melding om bivirkninger. Leder redegjorde 

for at det arbeides med en elektronisk løsning som vil være forenklende og tidsbesparende. 

 

 

- Fra Pernille Bruusgaard, Oslo, og Bjarte Sørensen, Rogaland, ble det fremmet følgende 

forslag: 

 

”Fastlegeprisen” endrer navn til ”Allmennlegeprisen”  

 

Forslaget ble vedtatt mot 28 stemmer. 

 

 

- Marit Karlsen, Finnmark fremmet slikt forslag: 

 

 Ber om at belastning ved legevakt normalt ikke skal være større enn 4-delt.  

 

Landsrådet aksepterte oversendelse til styret. 
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Til punkt 9.1. 

- Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag: 

 

Landsrådet ber AF-styret om å utrede muligheten for innføring av driftstilskudd og 

deling av lister som modell for utvidelse av fastlegeordningen. Fastlegeordningen skal 

fortsatt være listepasientsystem. 

 

Landsrådet aksepterte oversendelse til styret. 

 

 

Til punkt 9.2.2 

- Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag: 

 

Landsrådet ber AF-styret om å utarbeide et debattskrift om allmennmedisinsk ledelse 

innen neste landsrådsmøte.  

 

Landsrådet aksepterte oversendelse til styret. 

 

 

- Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag: 

 

Landsrådet ber AF-styret om å fremme en sak overfor Legeforeningen om utredning 

av muligheten for å finansiere lederutdanning ved høyskoler og universitet for 

tillitsvalgte leger. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

Til punkt. 9.2.3 

- Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag:   

 

Landsrådet ber AF-styret om å utarbeide et forslag til hvordan den nasjonale 

fastlegeordningen kan ledes og finansieres. Utredningen skal drøftes på landsrådets 

tariffkonferanse høsten 2009. 

 

Landsrådet aksepterte oversendelse til styret. 

 

 

- Bjørn Sletvold, Oslo, fremmet slikt forslag: 

 

Landsrådet ber AF-styret om å utrede muligheten for at alle allmennleger i 

spesialisering kan ha egen hjemmel 

 

Forslaget ble forkastet mot 6 stemmer. 

 

 

Til punkt 11: 

- Eli Øvstedal bemerket at hennes deltakelse i AFU er uteglemt. 
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- Kirsten Rokstad, Hordaland fremmet slikt forslag:  

 

Dersom det fortsatt skal være møteplikt på ALU-møtene må dette ha konsekvenser for 

fastleger som aldri/sjelden møter. Ber styret forfølge saken. 

 

Landsrådet aksepterte oversendelse til styret. 

 

 

Årsmeldingen ble deretter vedtatt enstemmig. 

 

 

Sak 9.  Innkomne forslag 
 

Styret hadde fremmet forslag til reviderte vedtekter ved at de fullstendige vedtekter med 

markering av ny tekst ble foreslått slik:  

 

Vedtekter for Allmennlegeforeningen  

 
Vedtektene er vedtatt på Aplfs generalforsamling på Soria Moria 5. mai 2006 med endringer 

vedtatt i ordinært landsråd 2008.  Disse vedtekter er godkjent av Den norske legeforenings 

sentralstyre 8. desember 2006. 

 

Vedtektene trer i kraft 1. januar 2007 med unntak av bestemmelsene om at Landsrådet er 

øverste organ som trer i kraft 1.september 2007  

 

Kapittel 1 – Navn, formål og organisasjon 

 

§ 1–1 Navn 

Foreningens navn er Allmennlegeforeningen 

Kortformen er allmennlegeforeningen og initialene AF kan benyttes.  

 

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Association of General Practitioners.  

De internasjonale initialene er NAGP. 

 

Foreningen er en yrkesforening for allmennleger i henhold til Den norske legeforenings 

(Legeforeningens) lover § 1-3 pkt. c m.v. og bestemmelsene her. 

 

§ 1–2 Formål 

Foreningens skal fremme gode rammebetingelser for allmennmedisinsk(e) 

 

1. virksomhet og samarbeide med det øvrige hjelpeapparat  

2. tillitsvalgte, herunder opplæring og organisering av arbeidet   

3. spesialistutdanning, forskning, kvalitetsutvikling, undervisning og ledelse 

4. debatt og opplysningsvirksomhet 

5. internasjonalt arbeide  

6.  arbeid med organisering, prioritering og ressursfordeling i helsetjenesten 
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Foreningen skal fremme gode kollegiale forhold, rekruttere unge leger til allmennmedisin og 

ivareta medlemmenes økonomiske interesser. 

 

AF har ansvar for rekruttering og valg av Legeforeningens tillitsvalgte som representerer 

medlemmene overfor deres arbeidsgivere og kontraktsmotparter, innad i Legeforeningen og 

utad i samfunnet. 

 

Arbeidet skal skje i samarbeide med Norsk forening for allmennmedisin og være i tråd med 

Legeforeningens formål og øvrige lovbestemmelser.  

 

§ 1-3 Organisasjon 

Foreningens organer er: 

 

1. Landsrådet  

2. Styret 

3.         Ledermøte og rådsmøte med Norsk forening for allmennmedisin   

4. Underutvalg og faste møter 

 Forhandlingsutvalget 

 Tariffkonferansen 

 Konferanse om internasjonal allmennmedisin 

5.  Allmennlegeutvalgene, foreningens medlemmer i   

6. Sekretariat 

 

       

§ 1-4 Forhold til andre organisasjoner 

 

§ 1-4-1 Forhold til Norsk forening for allmennmedisin  

Forholdet til Norsk forening for allmennmedisin er regulert i avtale av 18.10.2004 med 

vedlegg mellom Aplf og NSAM som er en del av disse vedtekter.    

 

AF og Norsk forening for allmennmedisin (i denne § kalt foreningene) skal bistå hverandre i 

arbeidet med å fremme allmennmedisinens utvikling. 

 

Foreningene erkjenner at fag- og fagforeningssaker ofte griper over i hverandre og har derfor 

gjensidig drøftingsplikt og drøftingsrett på ledernivå når en av foreningene mener det er 

behov. Formålet med denne plikt og rett er å søke konsensus mellom foreningene i saker som 

er viktige for allmennmedisinen.  

 

Foreningene skal ikke komme med soloutspill på områder som tilligger den andre foreningen 

uten at det på forhånd er enighet om dette.  

 

Foreningenes sekretariatsleder(e) samarbeider om å fordele saker til organisasjonsmessig 

behandling i foreningene. Det skal være gjensidig adgang for lederne til å se hvilke saker som 

til enhver tid er under behandling hos hverandre. 

 

Foreningenes styrer skal i fellesskap evaluere samarbeidet før utgangen av hver styreperiode. 

 

§1-4-1-1 Ledermøtet 

Foreningenes ledere, nestledere og sekretariatsleder holder møte i begynnelsen av hvert tertial 

for å drøfte saker av betydning for allmennmedisinen og foreningene.  
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§1-4-1-2 Rådsmøtet 

I saker av felles interesse skal det søkes oppnådd konsensus mellom foreningene slik at 

allmennmedisinen fremstår med ett felles standpunkt. Når det i slike saker ikke oppnås 

konsensus mellom styrene, kan det innkalles til rådsmøte når minst en av foreningenes styrer 

krever det. Innkalling skjer av den foreningen som ønsker rådsmøtet til den andre foreningen 

v/leder og må skje i så god tid at det blir anledning til å avgi uttalelse i tide i saken det gjelder. 

Foreningene har møteplikt og rett i rådsmøtet. I rådsmøtet møtes foreningenes styrer med like 

mange medlemmer hver som i det styret som har færrest antall medlemmer. Møteledelsen går 

på omgang mellom foreningene. Etter drøfting i rådsmøtet kan det holdes rådgivende 

avstemning hvis et flertall i rådsmøtet ønsker det.  Det føres referat fra rådsmøtene.  

 

§ 1-4-2 Forhold til organisasjoner utenfor Legeforeningen 

For å fremme saker og mål som følger av foreningens formål, jf § 1-2, kan foreningen være 

tilsluttet andre organisasjoner som medlem. Beslutning om medlemskap treffes av landsrådet 

etter innstilling fra styret.  

 

Kapittel 2 - Medlemskap 

§ 2–1 Opptak 

Medlemmer av Legeforeningen med hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid, forskning, 

undervisning eller administrasjon opptas som medlemmer av AF etter Legeforeningens 

sentralstyres nærmere bestemmelser. Andre medlemmer av Legeforeningen kan søke 

sentralstyret om medlemskap i AF. 

 

Medlem i annen yrkesforening i Dnlf kan bli assosiert medlem uten valgbarhet og stemmerett.  

 

Medlemskap i yrkesforening beholdes ved midlertidig tjeneste inntil 12 måneder i 

stilling/funksjon som etter hovedregelen kvalifiserer for skifte av yrkesforening.  

 

Leger som er medlemmer av AF når de slutter å virke som lege, forblir medlemmer av AF.  

 

Kapittel 3 – Organer 

§ 3 Allmennlegenes tillitsvalgte 

 

Leger med et ansettelses- eller avtaleforhold  til kommunen velger hovedtillitsvalgt og 

varatillitsvalgt for legeforeningen i hver kommune i henhold til legeforeningens lover. 

Valget skal skje i god tid før lokalavdelingens årsmøte for to år av gangen i årstall som 

slutter på ulike tall.  

 

Dersom hovedtillitsvalgt som er valgt etter disse reglene, ikke har fastlegeavtale, velger 

legene med fastlegeavtale en egen tillitsvalgt med varatillitsvalgt for å ivareta 

fastlegegruppens interesser overfor kommunen.   

 

Alle kommuner skal ha en AF-tillitsvalgt. Dersom legeforeningens hovedtillitsvalgte er AF-

medlem, blir vedkommende AF-tillitsvalgt i kommunen også.  

 

Landsrådsrepresentantene skal møte på landsrådsmøtene og tilhørende tillitsvalgtkurs. Ved 

forfall skal vara landsrådsrepresentant møte slik at delegasjonen er fulltallig. Kan ingen av 

vara landsrådsrepresentantene møte, kan 1.landsråd utpeke landsrådsrepresentant blant 

hovedtillitsvalgte i lokalforeningens kommuner.  
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1. landsråd skal møte på tariffkonferansene. Ved forfall møter 2.landsråd etc. 

 

1.landsråd er AFs representant i Legeforeningens lokalforenings styre med de øvrige 

landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter som vararepresentanter. Velges noen 

av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter til andre posisjoner i 

lokalforeningens styre, rykker de etterfølgende opp. 

 

1.landsråd skal holde AF og Legeforeningens lokalforenings styre oppdatert. 

 

Styret kan ved behov oppnevne representant til regionsutvalg blant 1.landsråd.  

 

Landsrådsrepresentanter evt. vara landsrådsrepresentanter for kommende periode har rett og 

plikt til å delta på allmøte ifm Legeforeningens lokalforenings årsmøte. Sittende 

1.landsrådsrepresentant har ansvar for å arrangere allmøte og valg ifm med 

lokalforeningens årsmøte. 

 

1.landsråd fører adresseregister over, AF-tillitsvalgte og vara for AF-tillitsvalgte i sitt 

lokalforeningsområde og bruker dette i kommunikasjonen med tillitsvalgtapparatet i 

kommunene, samt melder det inn til AFs sekretariat. AFs sekretariat vedlikeholder 

adresseregister over landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter 

 

§ 3-1 Ordinært landsråd 

Landsrådet er Allmennlegeforeningens øverste organ.  

 
Landsrådets møter er åpne for foreningens medlemmer, assosierte medlemmer og inviterte 

gjester. Media har adgang unntatt ved særskilte enkeltsaker som landsrådet måtte bestemme. 

 
Styret innkaller til ordinært landsråd én gang i året innen 1. september.  

 

Innkalling skal skje i annonse Tidsskrift for Den norske legeforening, på AFs hjemmeside og 

sendes til medlemmene senest 4 uker før landsrådet. Sakspapirer sendes med innkallingen og 

legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen. 

 

Tilstedeværende landsrådsrepresentanter har tale-, forslags- og stemmerett. Fremmøtte 

medlemmer har tale- og forslagsrett. Assosierte medlemmer har talerett. 

 

I direkte tilslutning til landsrådsmøtet avholdes tillitsvalgtkurs for landsrådsrepresentanter (jfr. 

Legeforeningens lover § 3-5-3 siste ledd og § 3-4-3 pkt.2). Formålet med tillitsvalgtkurset er 

bl.a. å gjøre landsrådsrepresentantene i stand til å gjennomføre lokale tillitsvalgtkurs i 

samarbeide med lokalforeningen. 

 

§ 3-1-1  Landsrådets sammensetning 
Landsrådet består av styrets medlemmer og landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs 

medlemmer i hver av Legeforeningens lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3) 

Det skal velges én landsrådsrepresentant for hvert 50 AF medlem, men aldri mindre enn to 

landsrådsrepresentanter per lokalforening. Medlemstall i AF per 1. februar i valgåret legges til 

grunn for beregning av antall landsrådsrepresentanter fra hver lokalforening.  

 

Landsrådsdelegasjonen fra hver lokalavdeling ledes av 1. landsråd evt. vara (2. landsråd).  
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Norsk forening for allmennmedisin har to observatører i landsrådet. 

 

§ 3-1-2 Valg av landsrådsrepresentanter (LR) 

I direkte forbindelse med Legeforeningens lokalforenings årsmøte og uansett innen 1. 

september avholdes allmøte for AFs medlemmer. AF-tillitsvalgte og varatillitsvalgte i 

kommunene har møteplikt og er valgbare. På møtet avholdes valg på 

landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter. Alle AF-medlemmer i 

lokalavdelingen har stemmerett.. Det velges minst like mange vara landsrådsrepresentanter 

som landsrådsrepresentanter. Landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter 

velges i separate valg. Stemmetallet avgjør rekkefølgen på landsrådsrepresentanter og vara 

landsrådsrepresentanter. Ved stemmelikhet avgjøres rekkefølgen med loddtrekning. 

 

Sittende 1. landsråd sammen med de øvrige landsrådsrepresentanter og vara 

landsrådsrepresentanter evt. et arbeidsutvalg av dem, har ansvar for gjennomføringen av 

allmøtet.  

 

§ 3-1-3 Landsrådenes og de hovedtillitsvalgtes oppgaver 

Landsrådsrepresentantene skal møte på landsrådsmøtene og tilhørende tillitsvalgtkurs. Ved 

forfall skal vara landsrådsrepresentant møte slik at delegasjonen er fulltallig. Kan ingen av 

vara landsrådsrepresentantene møte, kan 1.landsråd utpeke landsrådsrepresentant blant 

hovedtillitsvalgte i lokalforeningens kommuner.  

 

1. landsråd skal møte på tariffkonferansene. Ved forfall møter 2.landsråd etc. 

 

1.landsråd er AFs representant i Legeforeningens lokalforenings styre med de øvrige 

landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter som vararepresentanter. Velges noen 

av landsrådsrepresentanter og vara landsrådsrepresentanter til andre posisjoner i 

lokalforeningens styre, rykker de etterfølgende opp. 

 

1.landsråd skal holde AF og Legeforeningens lokalforenings styre oppdatert. 

 

Styret kan ved behov oppnevne representant til regionsutvalg blant 1.landsråd.  

 

Landsrådsrepresentanter evt. vara landsrådsrepresentanter for kommende periode har rett og 

plikt til å delta på tillitsvalgtkurs og valgmøte ifm Legeforeningens lokalforenings årsmøte. 

Sittende landsrådsrepresentant holder tillitsvalgtkurs og valg ifm med lokalforeningens 

årsmøte. 

 

1.landsråd fører adresseregister over landsrådsrepresentanter, vara landsrådsrepresentanter, 

hovedtillitsvalgte og vara for hovedtillitsvalgte i sitt lokalforeningsområde og bruker dette i 

kommunikasjonen med tillitsvalgtapparatet i kommunene i lokalforeningen. Opplysningene 

gjøres tilgjengelig for alle landsrådsrepresentanter, vara landsrådsrepresentanter, 

hovedtillitsvalgte og vara for hovedtillitsvalgte i lokalforeningen og danner utgangspunkt for 

TV-apparatets nettverk. Landsrådsrepresentanter, vara landsrådsrepresentanter deltar i eget e-

nettverk. Hovedtillitsvalgte og vara for hovedtillitsvalgte deltar i e-nettverk. 

 

1.landsråd skal rapportere forhandlingsresultater til hovedtillitsvalgt, AFs og Legeforeningens 

sekretariat. 
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§ 3-1-4  Landsrådets funksjoner 
Landsrådet blir ledet av valgt(e) dirigent(er). Landsrådet er beslutningsdyktig når det er 

innkalt etter vedtektene her. 

 

Leder åpner møtet, ber om landsrådets godkjenning av innkalling og leder valg av 

dirigent(er). 

 

Landsrådet fastsetter egen forretningsorden, der følgende skal iakttas: 

 

1. Beslutning om innkalling og møteledelse. 

2. Beslutning om dagsorden 

3.  Sakene tas opp til votering etter hvert som de er behandlet med mindre ett av 

medlemmene ber om orientering og anbefaling til vedtak av styret. 

4. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Landsrådet kan la saker avgjøres ved skriftlig avstemning. 

5. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår årsmelding, regnskap, valg 

av valgkomite og evt. mistillitsforslag mot styret / styremedlem. 

6. Ved valg på styre og andre organ som landsrådet 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 valgkomiteen eller av et 

medlem under landsrådet og som ikke er trukket av forslagsstilleren før nomineringen er 

avsluttet.  

   

Foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen. 

 

Vedtaksprotokollen fra landsrådets forhandlinger som inneholder vedtak, nedstemte og 

avviste forslag, offentliggjøres snarest mulig på AFs hjemmeside.  

 

§ 3-1-5 Landsrådets oppgaver 

På landsrådsmøtet behandles: 

 

1. Styrets melding om foreningens virksomhet i foregående kalenderår. 

2. Styrets forslag til arbeidsprogram for de kommende 2 år  

3. Regnskaper under landsrådets godkjenningsmyndighet 

4. Budsjett for kommende år, herunder  

a) kontingent for assosierte medlemmer og evt. vedtak om tilleggskontingent  

b) honorarer og godtgjørelser til styret 

c) retningslinjer og satser for godtgjørelser til andre tillitsvalgte 

d) styrets økonomiske fullmakter. 

5. Fastsettelse av tid og sted for senere landsråd  

6. Saker som etter Vedtektene og andre regler skal behandles av landsrådet 

7.  Andre saker fremmet for landsrådet  

8. Valg av leder, nestleder, øvrige styremedlemmer og vara medlem. Når flere kandidater 

er foreslått enn det er plasser, gjennomføres skriftlig avstemning. 

9. Valg av valgkomité. 

10. Valg av revisor når det er fremsatt forslag om dette. 

 

Punktene 2, 8 og 9 behandles av landsrådet i år som slutter på ulike tall.  
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§ 3-1-6 Valgkomité 

Valgkomiteen forbereder valg på styre og honorarutvalg herunder oppfordring til 

medlemmene om å fremme forslag til kandidater. Vedtak i valgkomiteen fattes med simpelt 

flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  

 

Valgkomiteen sender ut en liste med navnene på innkomne forslag til kandidater samt en kort 

CV med relevant informasjon om den enkelte kandidat, sammen med de øvrige sakspapirene 

til landsrådet. 

 

Valgkomiteen skal søke å finne kandidater fra samtlige regioner. Begge kjønn må være 

representert (med minst 30%) i alle foreningens organer. Både spesialister og leger under 

utdanning til spesialiteten i allmennmedisin skal være representert i styret. Bare medlemmer 

av AF er valgbare. 

 

Valgkomiteen legger frem sitt forslag til leder, nestleder, medlemmer og vara medlemmer av 

Allmennlegeforeningens styre, samt tre -3- medlemmer av honorarutvalget.  

 

Valgkomiteens arbeid er avsluttet når dens forslag til styre er fremlagt.  

 

Valgkomiteen består av leder, nestleder og 2 medlemmer og har 2 varamedlemmer. Valg av 

valgkomité velges samme år som valg til styret. Valgperioden er 4 år. Ved første valg velges 

leder, ett medlem og ett varamedlem for to år og nestleder, ett medlem og ett varamedlem for 

4 år. Deretter velges hhv leder, ett medlem og ett varamedlem og nestleder, ett medlem og ett 

varamedlem annenhver gang. Valgkomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer 

av styret eller honorarutvalget. 

 

§ 3-1-7 Ekstraordinært landsråd 

Styret kan innkalle til ekstraordinært landsråd hvis 4 styremedlemmer krever det skriftlig eller 

hvis minst 25 % av landsrådsrepresentantene eller 10% av medlemmene skriftlig krever det 

sammen med rett antall underskrifter. Styret skal avvikle ekstraordinært landsrådsmøte snarest 

mulig og innen 8 uker fra rett krav er fremsatt. Innkalling til ekstraordinært landsråd skal 

sendes medlemmene senest 2 uker før det ekstraordinære landsråd og på foreningens 

hjemmeside med opplysning om hvilke saker som skal behandles. Bare saker det er fremsatt 

krav om å få behandlet og saker styret ønsker behandlet, kan behandles på ekstraordinært 

landsråd.   

 

Forslag om oppløsning av AF kan ikke behandles på ekstraordinært landsråd. 

 

§ 3-2 Styret 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 
Styret består av 7 medlemmer; leder, nestleder og 5 medlemmer.  

 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder og nestleder 

kreves absolutt flertall (minst 50%) blant de stemmeberettigede. Dersom absolutt flertall ikke 

oppnås ved omvalg, blir det foretatt bundet valg mellom de to som har flest stemmer. I tilfelle 

av stemmelikhet i det bundne valget blir det foretatt loddtrekning.  

 

Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men maksimal sammenhengende funksjonstid i 

styret er 8 år. Verv som leder medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenvelges 2 ganger. 
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Det skal velges 3 varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at medlemmer får eller 

vil få langvarig (3 mnd eller mer) forfall. Trer ett eller flere varamedlemmer inn i styret, 

velges tilsvarende nye ved første ordinære landsråd. 

 

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør (leder evt. vara) i AFs styre og ha 

tilsendt sakspapirene til samme tid som styrets øvrige medlemmer. Observatøren har tale- og 

forslagsrett, men ikke stemmerett. 

 

§ 3-2-2 Styrets møter 

Styret holder møte så ofte som saksbehandlingen gjør det nødvendig, eller når leder eller 2 av 

styrets medlemmer forlanger det. Styret er beslutningsdyktig når 4 medlemmer er til stede. I 

tilfelle av stemmelikhet har leder 2 stemmer.  

 

Godkjent referat fra styrets møter offentliggjøres uten opphold etter godkjenning. Styret kan 

vedta at enkelte vedtak kan unntas fra offentliggjøring.  

 

§ 3-2-3 Styrets oppgaver 
Styret handler med ansvar overfor landsrådet og har til oppgave å: 

1.      ivareta foreningens formål ved å ha sin oppmerksomhet rettet mot alt som er av 

interesse for foreningen og dens medlemmer. 

2. lede foreningens virksomhet, gjennomføre arbeidsprogrammet, disponere foreningens 

midler, utarbeide forslag til budsjett og utøve økonomiske fullmakter gitt av 

landsrådet.  

3. gi årsmelding og legge fram for landsrådet regnskap revidert av statsautorisert revisor. 

4.  inngå avtale med Legeforeningen om sekretariatsleder og sekretariat. Styret fastsetter 

instruks for sekretariatsleder i samarbeid med Legeforeningen.  

5.  gjennomføre samarbeidet med Norsk forening for allmennmedisin i henhold til avtale 

mellom NSAM og Aplf av 18.10.2004. 

6. oppnevne yrkesforeningens representanter og vararepresentanter til Legeforeningens 

landsstyre av og blant styrets medlemmer. Leder og nestleder er selvskrevne. 

7.  oppnevne geografiske representanter og vararepresentanter til Legeforeningens 

landsstyre blant LR1 i hver region hvis mulig etter innstilling fra 

landsrådsrepresentantgruppen i den enkelte region. 1.landsråd i Troms, Sør-Trøndelag, 

Hordaland, Vest-Agder og Oslo har ansvar for å fremskaffe for styret slik innstilling 

før 1. oktober i valgåret fra sine respektive regioner.  

8. videreføre undervisningssamarbeidet med Norsk forening for allmennmedisin iht 

avtale mellom Aplf og NSAM av 03.04.2006. 

9. drive hjemmeside på internett. 

10.       ved behov utpeke representant og vararepresentant til Legeforeningens regionsutvalg 

blant LR1 i regionene. 

11. ha overordnet ansvar for tillitsvalgtopplæringen. 

12. oppnevne til AFs forhandlingsutvalg samt råd, utvalg etc. der ikke annet spesifikt 

nevnt i disse vedtekter (Legeforeningens tariffutvalg, UEMO etc). 

13. utvikle internasjonale nettverk med særlig vekt på de nordiske søsterorganisasjonene 

og UEMO og delta på Norsk forening for allmennmedisins allmennmedisinske 

internasjonale kontaktmøte. 

14. oppnevne én observatør til hver av Norsk forening for allmennmedisins underutvalg 

(unntatt allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg som ikke har observatør).  

15. informere om allmennlegenes arbeid både i og utenfor Legeforeningen. 
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Alle som oppnevnes til oppdrag for AF skal ha en personlig kontakt i styret / underutvalget 

som skal holde løpende kontakt før og etter aktivitet i oppdraget. 

 

§ 3-2-4 Leder og nestleders oppgaver 
Leder er foreningens øverste leder med plikt til regelmessig kontakt med sekretariatets ledelse 

og plikt til på styrets vegne å ta hånd om foreningens politiske prosesser og være foreningens 

primære kontakt overfor media og Norsk forening for allmennmedisin. 

 

Nestleder har særlig ansvar for kontakt med LR1 og for planlegging og gjennomføring av TV-

kurs på alle nivåer.  

 

Leder kan ved behov sammenkalle til møter i foreningens underutvalg (§ 1-2).  Leder og 

nestleder har adgang til alle møter i AF.  

 

Leder og nestleder kan kreve bistand fra sekretariatet til utførelsen av sine oppgaver.  

 

Nestleder overtar leders verv ved dennes forfall. Ved varig forfall av leder velges ny for 

resten av perioden på første ordinære landsråd. Ved varig forfall av nestleder, velges ny 

nestleder av og blant styrets medlemmer i første møtet vara medlem er innkalt.  

 

Leder eller dennes stedfortreder deltar på Norsk forening for allmennmedisins styremøter.  

 

Leder og nestleder deltar på ledermøtene. 

 

Leder og evt. ytterligere styrerepresentasjon skal delta på Norsk forening for allmennmedisins 

årsmøte.  

 

§ 3-3 Foreningens forhold til Legeforeningen  

AF er organisasjonsmessig underordnet landsstyret og sentralstyret, men har 

selvbestemmelsesrett i spørsmål som faller under AFs særlige formål med mindre annet er 

bestemt i Legeforeningens lover. Det skal tas hensyn til andre organer som har tilgrensende 

arbeidsområder. Så vidt mulig skal utspill være drøftet med Legeforeningen og Norsk 

forening for allmennmedisin sentralt, spesielt om det kan antas at utadrettet virksomhet kan 

komme i konflikt med Norsk forening for allmennmedisins og Legeforeningens offisielle 

politikk, med andre fagområder eller eventuelle bindende vedtak i annet foreningsorgan. 

 

Styret i AF skal få til behandling alle viktige saker som berører yrkesforeningens område både 

av Legeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin, og har etter eget valg rett til å 

uttale seg skriftlig og/eller muntlig overfor Norsk forening for allmennmedisin, 

lokalforeninger, regionsutvalg, sentralstyre og landsstyre i det møtet der saken behandles. 

Styret har på anmodning plikt til å bistå Norsk forening for allmennmedisin og 

Legeforeningen med opplysninger og vurderinger innen sitt arbeidsområde. Styret har også 

plikt til uoppfordret å ta initiativ overfor Norsk forening for allmennmedisin og 

Legeforeningen på områder der AF kan gi premisser for og yte bidrag til Norsk forening for 

allmennmedisins og Legeforeningens alminnelige arbeid. 

 

AF kan opptre og uttale seg utad i yrkesforeningsspørsmål innenfor sitt arbeidsområde.  

 

For finansiering av sin virksomhet har AF rett til andel av Legeforeningens 

kontingentinntekter i henhold til Legeforenings lover § 4-3. Økonomien kan innen rammen av 
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Legeforeningens regler styrkes ved inntekter av kurs, andre relevante arrangementer og 

forretningsmessige samhandlingstiltak. Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter. 

Regnskap sendes til Legeforeningen etter godkjenning av landsrådet. 

 

Sentralstyret godkjenner vedtekter og vedtektsendringer. Sentralstyret kan delegere til 

sekretariatet å godkjenne vedtektsendringer. 

 

AF tegner avtale (evt. i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin når partene er 

enige om det) med Legeforeningen om drift av sekretariat for foreningen. 

 

Legeforeningen fører medlemsregister for AF.  

 

§ 3-4 AFs underutvalg og faste møter 

AFs underutvalg og faste møter 

 Forhandlingsutvalget 

 Honorarutvalget 

 Tariffkonferansen 

 Konferanse om internasjonal allmennmedisin 

 Allmennlegeutvalgene, foreningens medlemmer i kommunene.  

 

§ 3-4-1 Generelle regler for underutvalg 

Underutvalgene står ansvarlig overfor styret. Utvalgene skal ha leder og nestleder. 

 

§ 3-4-2 AFs forhandlingsutvalg 
Styret oppnevner 4 medlemmer av AF til forhandlingsutvalget. Leder og nestleder av AF er 

selvskrevne. Leder av Norsk forening for allmennmedisin er observatør i utvalget. Utvalget 

forbereder forhandlingsgrunnlagene – tariff, lønn, særavtale, FLO-avtaleverket – for styret i 

samarbeid med AFs sekretariat.  

 

Styret oppnevner representanter til Legeforeningens tariffutvalg blant AFs 

tariffutvalgsmedlemmer. Leder er selvskreven. 

 

Forhandlingsutvalget deltar på AFs og Legeforeningens tariffkonferanser. 

 

§ 3-4-3  Honorarutvalget 

Etter forslag fra styret velger ordinært landsråd i partalls år et honorarutvalg bestående av tre -

3 - medlemmer. Honorarutvalget skal foreslå for landsrådet satser for honorarer og 

praksiskompensasjon for styrets medlemmer. Honorarutvalget legger frem sine forslag på 

ordinært landsråd hvert år. Honorarutvalget velges første gang i ordinært landsråd 2008. 

 

§ 3-4-4 Tariffkonferanse 

Styret avholder tariffkonferanse hver høst før konferanse i Legeforeningens tariff- og 

lønnsutvalg.  

 

På tariffkonferansen skal årets forhandlingsresultater evalueres og kursen for kommende års 

forhandlinger stakes ut.  

  

Til tariffkonferanse innkalles LR1 fra hver lokalforening, styret og AFs forhandlingsutvalg 

Leder og nestleder av Norsk forening for allmennmedisin inviteres som observatører til 

konferansen. 
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Tariffkonferansen er lukket. 

 

§ 3-5 Allmennlegeutvalgene  

Allmennlegeutvalgene representerer allmennlegene i kommunen eller bydelen og velger leder 

og nestleder og representanter til lokalt samarbeidsutvalg.  

Det kan opprettes felles allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg for flere kommuner eller 

bydeler. 

 

Kapittel  4 - Sekretariat og økonomi 

§  4-1  Sekretariat 

Det er styrets ansvar å organisere sekretariatet. AF skal fortrinnsvis søke å få dekket sitt 

behov for sekretariatstjenester gjennom en avtale med Legeforeningen.  

 

§ 4-3 Kontingent og økonomi 

Kontingent for medlemskap i Legeforeningen omfatter medlemskap i AF.  

 

For finansiering av sin virksomhet har AF rett til andel av Legeforeningens 

kontingentinntekter i henhold til Legeforenings lover § 4-3. Økonomien kan innen rammen av 

Legeforeningens regler styrkes ved inntekter av kurs, andre relevante arrangementer og 

forretningsmessige samhandlingstiltak. Det føres regnskap for alle inntekter og utgifter. 

Regnskap sendes til Legeforeningen etter godkjenning av landsrådet. 

 

Landsrådet i AF fastsetter kontingent for assosierte medlemmer og kan vedta å utskrive en 

tilleggskontingent til ordinære medlemmer, innenfor en ramme på 10 % av hele kontingenten 

til Legeforeningen. 

 

AF og Norsk forening for allmennmedisin skal samarbeide om drift og kontingentfastsettelse 

både seg imellom og i Legeforeningens landsstyre, slik at kontingenten ikke blir større enn 

nødvendig. 

 

Kapittel 5 – Vedtektsendringer  

§ 5-1 Vedtektsendringer 

Forslag om endringer i disse vedtekter må sendes skriftlig til sekretariatet senest 2 måneder 

før det blir holdt ordinær landsråd.  Endringsforslag kunngjøres sammen med innkallingen til 

landsrådet. 

 

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall i landsrådet. 

 

Vedtektsendringer trer i kraft straks med mindre landsrådet bestemmer noe annet. 

 

§ 5-2 Oppløsning 

Forslag om oppløsning av AF kan fremmes av styret når minst 6 av medlemmene er for det 

eller når minst 10% av medlemmene sammen fremmer slikt forslag. Forslag om oppløsning 

kan bare vedtas oversendt Legeforeningens landsstyre hvis det får minst 75% av stemmene i 

et ordinært landsråd. Forslag om oppløsning må være styret i hende senest 6 måneder før et 

ordinært landsråd og skal umiddelbart gjøres kjent for alle medlemmene.  

 

Ved eventuell oppløsning skal foreningens netto eiendeler tilfalle kollektive tiltak for 

allmennleger som ligger innenfor foreningens formål fastsatt i § 1-2.  
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Kapittel 6 - Overgangsbestemmelser 

Valg etter vedtektene her skal skje f.o.m. 01.01.2007 slik at den nye organisasjonen er på 

plass fra 01.09.2007.  Første tariffkonferanse finner sted høsten 2007 og første ordinære 

landsråd finner sted våren 2008. 

 

Styrets gis en rett til redaksjonelle endringer som nødvendiggjøres av landstyrets behandling 

av Dnlfs lover i mai 06 eller endringer som fordres for godkjenning av Legeforeningens 

sentralstyre.  

 

 

Vedlegg:  Avtale mellom Aplf og NSAM av 18.10.2004 m/ vedlegg. 

  Avtale mellom Aplf og NSAM om videreføring Aplfs kurs av dd.mm.åå 

 

 

 

- Ottar Grimstad, Møre og Romsdal, fremmet slike endringsforslag til styrets forslag: 

 

 Til § 3.3: avsnittet ”som også leder allmennlegeutvalget i kommunen” går ut 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Til § 3.1.2: ordene ”og er valgbare” går ut 

 

Forslaget ble trukket. 

  

 

- Gunnar Ramstad og Øyvind Wesnes, Hordaland, fremmet slikt endringsforslag til styrets 

forslag: 

 

 Til § 3.1.2: LR1 velges separat. Stemmetall avgjør rekkefølgen på øvrige landsråder. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

 

- Eli Øvstedal, Sør-Trøndelag, fremmet slikt endringsforslag til styrets forslag: 

  

Til § 3.1.2: ” Alle AF-medlemmer i lokalforeningen har stemmerett” endres til ” De 

tillitsvalgte og varatillitsvalgte har stemmerett” 

  

Forlaget ble trukket. 

 

 

Styrets forslag sammen med vedtatte endringer ble deretter enstemmig vedtatt. 

 

 

***** 
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Sak 9.  Valgkomiteens innstilling 
 

Før pausen fremla valgkomiteen sitt forslag til leder, nestleder og nytt styre: 

 

VALG, Allmennlegeforeningen 2009  

Valgkomiteen skal legge fram forslag til leder, nestleder, medlemmer av styre og 

varamedlemmer.  

  

Valgkomiteens innstilling:  

 

Leder:         Marte Walstad        (Midt) 

Nestleder:   Ståle Sagabråten     (Øst) 

 

Styremedlemmer:   

                Kjartan Olafsson  (gjenvalg)  (Vest) 

                Kari Sollien          (gjenvalg)  (Øst) 

                Stian Lobben, utdanningskandidat  ny  (Vest) 

                Bodil Aasvang Olsen   ny  (Sør)  

    Bjørn Nordang   ny  (Nord) 

 

Vara      1. Øystein Furnes           ny  (Nord) 

  2. Aasmund Storebø              ny  (Vest) 

              3. Børge Winther         (gjenvalg)  (Midt) 

 
 

- Marte Kvittum Tangen, Hedmark fremla slikt forslag: 

 

 Trond Egil Hansen foreslås som ny leder av Allmennlegeforeningen. 

 

***** 

 

Sak 10.  Helsepolitisk debatt. Samhandlingsreformen. Hva vil den 

innebære for fastlegene og befolkningen?  
 

Statssekretær Ellen Pettersen i Helse- og omsorgsdepartementet og direktør Anne Kjersti 

Befring innledet til en livlig debatt etterfulgt av innpå tjue engasjerte innlegg fra salen. 

 

 

Sak 11. Valg av styre 
 

Valg av leder av Allmennlegeforeningen for perioden 1.9.2009-31.8.2011 

 

Det var to kandidater til styrevervet:  

Marte Walstad, Trondheim, som var foreslått av valgkomiteen 

Trond Egil Hansen Bergen/Longyearbyen som var foreslått av Marte Kvittum Tangen, 

Hedmark 

  

Lederkandidatene ble gitt anledning til kort å presentere seg, og svarte på spørsmål fra salen. 

Rekkefølgen ble avgjort ved dirigentenes kast om kron og mynt. 
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Trond Egil Hansen ble valgt med 53 stemmer mot 14 stemmer. 

 

 

Valg av nestleder:  

Ståle Onsgård Sagabråten, Nesbyen var foreslått av valgkomiteen. Det var ingen 

motkandidater. 

 

Ståle Onsgård Sagabråten ble valgt med akklamasjon. 

 

 

Til styret hadde valgkomiteen foreslått: 

Kari Sollien   Gjøvik 

Kjartan Olafsson  Florø 

Stian Lobben   Stord 

Bodil Aasvang Olsen Tvedestrand 

Bjørn Nordang  Honningsvåg 

 

Det var ingen motkandidater og foreslåtte styremedlemmer ble valgt med akklamasjon. 

 

 

Som vararepresentanter til styret hadde valgkomiteen foreslått: 

1. Øystein Furnes 

2. Aasmund Storebø                    

3. Børge Winther         
 

Det var ingen forslag fra salen og foreslåtte varamedlemmer ble valgt med akklamasjon. 

 

 

Valg av valgkomitemedlemmer for perioden 1.9.2009-31.8.2013:  

Leder, ett styremedlem og ett varamedlem var på valg. Styret hadde foreslått: 

Unni Aanes, leder 

Ole Edvard Strand, medlem  

1. vara: Kristine Asmervik  

 

Det var ingen forslag fra salen og foreslåtte kandidater ble valgt med akklamasjon. 

 

Endret valgkomité vil deretter bestå av:  

 

Leder: Unni Aanes   1.9.2009 - 31.8.2013 

Nestleder: Lars Andreas Nesje  1.9.2007 - 31.8.2011 

Medlem: Ole E. Strand               1.9.2009 - 31.8.2013 

Medlem: Anne K. Sebjørnsen     1.9.2007 - 31.8.2011 

1. vara: Kristine Asmervik    1.9.2009 - 31.8.2013 

2. vara: Anne Mathilde Hanstad  1.9.2007 - 31.8.2011 

 

 

Sak 12.  Valg av geografiske representanter til landsstyret 
 

Leder Jan Emil Kristoffersen presenterte styrets vurderinger og forslag.   
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Forslag til vedtak:  

 

• Landsrådet gir styret fullmakt til oppnevning av geografiske repr. i samråd med 

førstelandsrådene i regionene.  

• Landsrådet gir fullmakt til styret for å kunne endre personvalg i samråd med LR1 

hvis dobbel-repr. i landsstyret skulle oppstå ved senere valg i lokalavdelingene innen 

1.9.09 

 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 13. Regnskap for 2008 
 

Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 14. Budsjett for 2010 
 

Budsjettforslag var utsendt i henhold til vedtektene. 

 

Honorarutvalget fremla i møtet følgende forslag:  

 

1) praksiskompensasjon for styrets medlemmer i AF økes fra kr 6000 til kr 6150 per hele 

fraværsdag, til kr 3075 for halv fraværsdag med virkning fra 1.1.2010 

2) øvrige kompensasjoner og godtgjørelser, inklusive leder og nestleders faste 

kompensasjon, holdes uendret. 

3) AFs styre bes i sitt budsjett for 2011 å forberede at Honorarutvalget kan foreslå en 

korrigering for etterslep både for praksiskompensasjon og for øvrige 

utgiftskompensasjoner og godtgjørelser.  

 

Det ble votert over Honorarutvalgets forslag som ble enstemmig vedtatt. 

 

Styrts endret sitt budsjettforslag slik:  

1. Honorarutvalgets innstilling vedtas 

2. Fremlagt budsjett vedtas med justert praksiskompensasjon kostnad med 2,5 % fra kr 

2 984 000 til 3 021700 (endring kr 73700)  

3. Landsrådet vedtar å innkreve tilleggkontingent på kr 200,- i 2010 med hjemmel i AFs 

vedtekter  § 3-1-5, 4.   

4. Styret har disposisjonsrett innenfor budsjettets rammer  

 

Det ble stemt over de 4 punktene enkeltvis og alle ble vedtatt. 

 

 

Vedtak: Samlet budsjett for 2010 ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 15.  Utdeling av årets fastlegepris 

 
Komiteen for fastlegeprisen 2009 ved Ole Edvard Strand redegjorde for hvilke vurderinger 

som hadde ført fram til valget av årets fastlege. Komiteens valg var: 

 

Anne Mathilde Hanstad, fra Jørpeland i Rogaland. Hanstad fikk overrakt et litografi av 

kunsteren Jøran Flo med tittelen ”Motlys” og prisen på kr. 15.000,-.  

 

 

Sak 16. Sted for ordinært landsråd 2010 
 

Bodil Hagen Sægrov, LR 1 Oppland, inviterte landsrådet til Allmennedisinsk våruke 2010 i 

Oppland fylke, i Lillehammer, under vignetten ”Lillyhammer, the best landsråd ever!” 

 

Lillehammer ble enstemmig vedtatt. 

 


