Telefonmøte 26.10.09 for lokalavdelingslederne i
Nord-Norge vedr. Regionsutvalget
Sak 1: Nytt regionsutvalg
Forslaget fra Lars A., Margit og Anne Gretghe er sendt til styrene i lokalforeningene, og godkjent i
NLF og FLF. Marit Karlsen er ikke spurt. Må spørres. Tove M. tar kontakt med henne etter
telefonmøtet.

Sak 2: Ny konserntillitsvalgt for Akademikerne Helse Nord
Det må jobbes videre med å finne kandidater. Tas også opp på møtet i TLF.
Sak 3: Psykiatrien i Helse Nord RHF
Helse Nord RHF arrangerer en konferanse denne uka hvor Anne Grethe Olsen og Kirsten Toft har
vært med i planleggingskomiten. De er også med i arbeidsgruppa som skal jobbe videre etter
konferansen.
Sak 3: Doktor i Nord
Det har ikke skjedd noe i forhold til mulig fremtidig samarbeid med Midt-Norge.

Sak 4: Hurtigrutekonferansen 2010 23. - 25. mars 2010 med MS Finnmarken Trondheim –
Tromsø
Tove M. orienterte om innholdet i konferansen som ikke skal være på hurtigruta, men på land et sted
i Midt-Norge eller Nord-Norge.
Sak 5: Møte for Nordland, Troms og Finnmark Legeforening 2. og 3.februar 2010 i Oslo
Møtet er banket, og president og generalsekretær deltar på deler av møtet.

Sak 6: Mistet medlemmer i Finnmark Legeforening på Mine Sider
Tas opp på generelt basis på fellesmøtet i februar.

Sak 7: Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten - Innføringen av ett felles nødnummer
112?
Lars har forberedt et notat som er sendt som e-post til generalsekretær Geir Riise og til de andre
lokalforeningslederne i nord. Tas opp igjen på møtet i februar om hvilke saker lokalforeningene vil få
til høring fremover.

Sak 8: Økonomisk status Regionsutvalgene per 30.09.09
Har ikke oversikt over dette før vi får vedtaket fra sentralstyremøtet. Telefon til Terje Sletnes kunne
fortelle at sentralstyret ikke har vedtatt fordelingene da de ikke har fått budsjett fra Vest og Sør-Øst.
Skal opp på møte 18.11.

Sak 9: Kalender: Planlagte aktiviteter, datoer
RU - møte i 10. desember i Tromsø fra 10.00 – 15.00.
Det sjekkes med sekretariatet i Oslo om RU må ha årsmøte. Møte med Helse Nord i januar (sonderes
med Lars Vorland eller Jan Norum)
2. og 3.februar 2010 i Oslo i forbindelse med fellesmøte.

Tove Myrbakk
Referent

