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SAK 1/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Saksfremstilling:  
Innkallingen og dagsordenen er sendt ut i samsvar med § 6 i lover for LVS 
 
Innstilling til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsordenen 
 
 
SAK 2/2021 — Valg av ordstyrer 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Som ordstyrer velges .  
 
Saksfremstilling: 
Styrets forslag til ordstyrer fremlegges i møtet 
 
 
SAK 3/2021 Årsberetning 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret innstiller på at årsmøtet godkjenner LVS' årsberetning for 2020. 
 
Saksfremstilling: 
Vedlagt saken er styrets årsberetning for 2020. Det forutsettes at medlemmene har gjort seg kjent 
med innholdet før møtet. 
 
Det åpnes for spørsmål og debatt til årsberetningen. 
 
 
SAK 4/2021 Regnskapet for 2020 
 
Innstilling til vedtak: 
- LVS's regnskap for 2020 godkjennes 
- Revisors beretning for 2020 tas til etterretning 
 
Saksfremstilling: 
Vedlagt er revisorgodkjent regnskap for 2020 som viser et overskudd på kr. 109.079. 
Dette skyldes i hovedsak corona situasjonen, da det ikke har vært noe reisevirksomhet. 
 
 
 
SAK 5/2021 Budsjett 2022 
 
Innstilling til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2022 
 
Saksfremstilling: 
Se fremlagte budsjettforslag for 2022. 
Styret innstiller på at det for 2022 ikke skal innkreves noen ekstra kontingent fra medlemmene i LVS. 
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Utgiftene til reiser og møter er betydelig redusert pga cornonaepidemien og er derfor redusert til 
halvparten av budsjettet fra tidligere år. Administrasjonskostnadene til Legeforeningen er en stor 
utgiftspost for LVS. For 2022 estimert til omkring kr. 500.000,-.Trykking av LVS-lnfo er estimert til kr. 
90.000,- . Lønn til redaktøren av LVS-Info som også er ansvarlig for intranettet er på kr. 50.000,-. 
Budsjettet kommer dermed ut med et samlet underskudd på kr 86.750 -.  
 
SAK 6/2021 – Valg av nytt styre 
Valgkomitéens innstilling vil bli fremlagt på årsmøtet. 
 
 
SAK 7/2021 Tid og sted for neste årsmøte 
 
Innstilling til vedtak: 
Neste årsmøte for Foreningen for Leger i Vitenskapelige Stillinger avholdes i  
Styret gis fullmakt til å endre dato dersom det anses nødvendig. Dette for at styret ønsker å se på 
muligheten for å samordne seg med Legeforeningens Landsstyremøte og andre yrkesforeninger. 
 
Saksfremstilling: 
Det følger av LVS 's lover 5 6 at årsmøtet skal beslutte tid og sted for neste årsmøte. LVS har 
tradisjon for at årsmøtene legges til de medisinske universitetsbyene på omgang. 
 
Følgende årsmøter har vært avholdt: 
2011 - Oslo 
2012 -Tromsø 
2013 - Bergen 
2014 -Trondheim  
2015  - Oslo  
2016  -Tromsø 
2017 - Bergen 
2018 -Trondheim  
2019  - Oslo 
2020 -Tromsø (Møtet 
 
 ble gjennomført digitalt) 
2021 - Digitalt 
2022 - ????? 
 
Styret innstiller på at årsmøte for 2022 skal avholdes i Bergen i perioden tirsdag 26. og onsdag 27. 
april 2022. 
 
Styret ber om fullmakt til å endre dato dersom det anses nødvendig. Dette for at styret ønsker å se på 
muligheten for å samordne seg med Legeforeningens Landsstyremøte og andre yrkesforeninger. 


