
Referat styremøte Østfold legeforening 

20.03.2018 kl 19.00, Kalnes sykehus. 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Jens Lind-Larsen, Nesteleder/PSL: Trygve Kase, 

Årsmøtevalgt(Kasserer): Kristin Karstad, Vara OL: Britt Fritzman, Årsmøtevalgt: Mirjam 

Kilen, AF: Robert Magnusson, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, Namf: Ingrid Østbye, 

Kurskomiteen: Benny Adelved,  

På telefon i siste del av møtet: OF: Anne Karin Rime 

 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara: Jonas Bjørdal, YLF: Kristin Utne, 
LSA: Espen Storeheier 
 
 

01/03 Godkjenning av innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes  

02/03 Godkjenne referat fra styremøte 06.02.18  
Godkjennes uten kommentar. 

 

03/03 Årsmøteseminar 
Status 
Mangler årsmeldinger fra alle bortsett fra 1 yrkesforening, ber innstendig om at dette 
sendes leder så fort som mulig, for å ferdigstille årsmelding ØLF. 
 
Underholdning søndag formiddag, honorar kr.11 000,- 
 
Programmet er lagt ut på ØLF sine sider 
 
Middag på fredag kveld kl. 20.00 – bestiller treretters til alle. Middagen koster kr. 495 
pr pers, som innbetales til ØLF sin konto – Sender ut regning i etterkant av 
årsmøteseminar. 
 

04/03 Årets Østfoldlege 
Kandidat til årets Østfold lege besluttes i dagens møte. 

Årets ærespris, som gis når ØLF mener det er en særlig god kandidat, ble besluttet på 

forrige styremøte. 

Det lages et eget notat på beslutningen. 

05/02 Høringer 
 Ny høring - Intern høring - Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk, frist 

15.04.18 

• 4 forslag om endring 



• ØLF høringssvar: Styret i ØLF går enstemmig for alternativ 1 – tas som sak på 

årsmøtet. 

 

Kjønnskvotering til legestudiet, mange kvinnelige studenter. 

• ØLF stiller seg bak et forslag om 40 % kjønnskvotering. 

• Støtter mål om kjønnsbalanser opptak i studiet.  

 

Forslag til ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet 

• ØLF stiller seg bak forslaget 

 

Lovendring valgkomiteen   

 

Forslag om digital deltakelse til årsmøte i ØLF 
  

07/02 Rundt bordet. 
Det informeres om at Sykehuset Østfold har fått nytt styre - 02.02.18. 
 
Kurskomiteen informerer om at det var 58 påmeldte på kurs i helgen – kardiologi 
kurs. Dette er en stor økning i antall deltakere mot hva det er vært de siste årene. 
Flere kurs er planlagt i  
 
På årsmøtet må det legges inn i referat - navn og periode for valg av medlemmer i 
kurskomiteen. 
Det er ønske om å få inn en ny representant i kurskomiteen, etter vedtektene skal det 
være en sykehusansatt lege i kurskomiteen. 

 
08/02 Evt.  
Sommermøte i juni holdes hos Benny Adelved i Sarpsborg.  

Går gjennom resultatregnskap for september til desember 2017. 

 

 


