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ÅRSMØTE 2013

DAGSORDEN

Styret innstiller på følgende dagsorden:

18:00–18:05 Velkommen

18:05–18:45 Stedsans og hukommelse som innfallsporter til å forstå hjernen
Innleder: May-Britt Moser, professor ved NTNU

18:45–19:15 Siste nytt fra Legeforeningen
Innleder: Hege Gjessing, president i Legeforeningen

19:15–20:30 Årsmøtesaker

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av dirigent
3. Valg av referent
4. Valg av møtedeltakere til undertegning av protokoll
5. Årsmelding 2012
6. Årsberetning 2012, regnskap 2012 og revisjon 2012
7. Budsjettsaker

a) Tilleggskontigent for 2014
b) Revidert budsjett for 2013 og budsjett for 2014

8. Valg
a) Valg av styremedlemmer
b) Valg av kurskomité

9. Saker til årsmøtet
a) Forslag til navneendring
b) Forslag til vedtektsendringer



ÅRSMØTE 2013

KONSTITUERING

Styret innstiller på følgende dirigent:

Stein Samstad

Styret innstiller på følgende referent:

Kenneth T. Kjelsnes



ÅRSMØTE 2013

SAK 5 – ÅRSMELDING 2012

Styremøter

Det har vært gjennomført i alt ti styremøter i 2012: 11. januar, 14. februar, 7. mars, 18. april, 15. 
mai, 30. mai, 27. august, 28. september (arbeidsmøte), 7. november og 5. desember. 

Styremedlemmer

01.09.2011–31.12.2012: Marte Walstad (leder), Ketil Arne Espnes (nestleder og kasserer), Solveig 
Klæbo Reitan (styremedlem), Kjetil Karlsen (Of), Fredrik Jervell (til 01.03.2012 )/Lindy Jarosch 
von Schweder (Ylf), Thor Digre (til 01.09.2012)/Eli Øvstedal (Af), Bjørn Buan (NAMF), Helge 
Bjørnstad-Pettersen (LVS), Leif Langdahl (LSA), Joanna Sulkowska (til 01.09.2012)/Guro Bogen  
(Nmf), Lars Johnsen (PSL).

Medlemsmøter

Vårmøte (19. mars)

«Legenes roller, oppgaver og plikter i samhandlingen mellom St. Olavs Hospital og kommunene i 
Sør-Trøndelag? Hvordan møter vi reformene?»

Innledere var samhandlingsdirektør Tor Åm, kommunaldirektør Helge Garåsen, avdelingssjef Pål 
Sandvik og hovedtillitsvalgt for fastlegene Tone Dorthe Sletten.

Mellom 30 og 40 deltagere, de fleste fastleger. Gode innledninger og diskusjoner. 

Årsmøtet (12. juni)

Før årsmøtesakene ble det holdt to foredrag:

Dekanus Stig Slørdal innledet om: «Hva blir legens roller i framtida? Hvordan møter NTNU 
framtidas utfordringer for legene?»

Seniorforsker Karin Isaksen Rø informerte om ressurssenteret Villa Sana ved Modum Bad. 

Årsberetning, regnskap og budsjett ble vedtatt iht. styrets innstilling.

Det ble valgt valgkomite bestående av Fredrik Jervell, Petter Olberg og Haldis V. Dedichen.

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det møtte 60 medlemmer på årsmøtet. Det var sosial samvær med tapas etter årsmøtet.

Andre aktiviteter

Hurtigrutekurs (17.–19. september)

Legeforeningens fylkesavdelinger og regionsutvalgene i Nord- og Midt-Norge arrangerte sammen 



tillitsvalgtkurs og fagpolitisk konferanse som startet på hurtigruta fra Bodø til Svolvær og fortsatte i 
Svolvær. Det var debatt om HMS-arbeid, ledelse av offentlig helseinstitusjoner, jobbglidning, 
økonomifokuset i sykehus og prioriteringsspørsmål. Det var god deltakelse både fra Legeforeningen 
sentralt (sekretariat og politiske ledelse), fra Helsedirektoratet, ledelsen i Helse Midt-Norge RHF, 
Helse Nord RHF og fra tillitsvalgte i Legeforeningens fylkesavdelinger i Nord- og Midt-Norge.

Helsepolitisk seminar (10. desember)

Regionsutvalget for Midt-Norge og Helse Midt-Norge arrangerte 10. desember 2012 helsepolitisk 
seminar på Hell. På møtet deltok i overkant av 50 personer bredt sammensatt fra tillitsvalgte i Midt-
Norge, fra Legeforeningen sentralt med presidenten i spissen, ledere for helseforetakene i Helse 
Midt-Norge og helsedirektør Bjørn Guldvog. Temaet for seminaret var «Kvalitet i alle ledd – et 
felles ansvar». Dette temaet ble belyst gjennom flere innlegg med perspektiv fra både helseforetak 
og kommunehelsetjenesten og gjennom en aktiv debatt fra en engasjert forsamling.

Trinn 1-kurs for Ylf og Of (6.–7. desember)

Den 6. og 7. desember ble det arrangert trinn 1-kurs for YLF- og Of-tillitsvalgte. Kurset ble avholdt  
på Lian restaurant. Tilsammen deltok ca. 30 medlemmer. Fra Legeforeningen sentralt kom YLF-
leder Johan Torgersen og advokat Bente Kvamme.

Foredragsholdere var hovedvernombud Anne Berit Lund, organisasjonsdirektør Heidi Magnussen 
(St. Olavs Hospital), Marthe Walstad (leder i STLF), Kjetil Karlsen (OF FTV), Jean Paul Grabner 
von Rosenberg (YLF FTV) og Lindy Jarosch-von Schweder (YLF FTV). Kurset ble meget 
vellykket.

Utvalgte saker

Legeforeningens sekretariat i Midt-Norge startet opp 1. september

Etter grundige avklaringer og avtaleinngåelse med Legeforeningens organer i Midt-Norge høsten 
2011 og våren 2012, utlysninger og intervjurunder med kandidater våren 2012, vedtok styret 30. 
mai å ansette Kenneth T. Kjelsnes som organisasjonssekretær. Fra 1. september var sekretariatet for 
Sør-Trøndelag lægeforening, Møre og Romsdal legeforening, Nord-Trøndelag legeforening og 
Regionsutvalget i Midt-Norge en realitet og Kenneth T. Kjelsnes flyttet inn i kontor sammen med 
Nidarosfondet ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU.

Media

Sør-Trøndelag lægeforening har gjennom våre tillitsvalgte markert viktige saker for våre 
medlemmer i media. Styret tar mål av seg å bli enda mer synlig i media.

Handlingsplan for Sør-Trøndelag lægeforening 2011–13

Styret har i sitt arbeid i 2012 fortsatt vektlagt handlingsplanen for 2011–13. Viser til foreningens 
nettsider for fullstendig handlingsprogram men gjengir hovedpunktene nedenfor.

Sør Trøndelag lægeforening vil møte utfordringene ved:

I. Organisasjonsbygging

Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk 

arbeid. Styrke lege-lege samhandlingen.

II. Helsepolitisk synlighet og innflytelse
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Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.

III. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging i alle fora og sammenhenger som 

omhandler helsetjenestetilbudet til befolkningen. Medisinsk fag og kompetanse må ligge 

som et premiss i alle beslutninger. Forskning og kompetansebygging må være en 

forutsetning for all medisinsk virksomhet.

Utvalg

Kurskomitéen

Leder, nestleder og organisasjonssekretær hadde 16. oktober møte med kurskomitéen for å klargjøre 
hvilken støtte sekretariatet kan tilby kurskomitéen.

Kurskomitéen har delegert arrangering av allmennlegenes grunnkurs til 
Nidarosfondet/Nidaroskongressen. Komitéen er ansvarlig for det obligatoriske akuttmedisinkurset 
for allmennleger. Kurskomitéen har i 2012 arrangert kurs i akuttmedisin i mars og farmakologi i 
april.

Kurskomitéene er et organ underlagt lokalforeningene. Styret har i 2012 gjort grep for å 
tydeliggjøre denne plasseringen organisatorisk og økonomisk.

Støttekollega

I 2012 har vi hatt seks støttekolleger til disposisjon, alle i Trondheim (tre allmennpraktikere, tre 
sykehusleger. Tre menn, tre kvinner). Det har vært fire henvendelser av støttesøkende kolleger, de 
ble håndtert av tre av støttekollegene. Til sammen 10 timer støttesamtaler er innrapportert. Arbeid 
med å gjøre ordningen bedre kjent blant legene i Sør-Trøndelag pågår og opplysninger finnes bl.a. 
på Sør-Trøndelag lægeforenings hjemmesider.

Trondheim, 20. mars 2013

For Sør-Trøndelag lægeforening

Marte Walstad Ketil Espnes
leder nestleder
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ÅRSMØTE 2013

SAK 6 – ÅRSBERETNING 2012

1) Virksomhetens art og lokalisering

Sør-Trøndelag lægeforening (STL) er en lokalforening under Den norske Legeforening, jf. 

Legeforeningens lover § 1-3 pkt 3.a.

STL er en fagforening og en fagpolitisk forening som er en egen juridisk enhet, men har samme 

formål som moderforeningen:

1. å arbeide for høy faglig og yrkesetisk standard blant foreningens medlemmer.

2. å samle alle leger og medisinstudenter for å fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og 

økonomiske interesser.

3. å verne om medlemmenes psykiske og fysiske helse.

4. å fremme kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.

5. å fremme medisinsk vitenskap, herunder medisinsk forskning og forskningsetikk.

6. å fremme tiltak for folkehelsen.

7. å arbeide med helsepolitiske spørsmål.

For mer utførlig beskrivelse av aktiviteten vises til årsmelding for 2012. 

STL har hovedbase i Trondheim. 

Forretningsadresse er:

Institutt for samfunnsmedisin, Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS), 7489 Trondheim. 

2) Redegjørelse for årsregnskapet

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr. 386 034. Dette er betydelig bedre enn budsjettert og 

skyldes i hovedsak tre faktorer: Mindre uttak av praksiskompensasjon enn budsjettert, full refusjon 

via OU-midlene for hurtigrutekurset 2012 og reduksjon av tilskudd til sosiale arrangementer.

3) Utviklingsaktiviteter

1. Organisasjonsbygging.

Arbeide for å engasjere og dyktiggjøre medlemmene i tillitsvalgtarbeid og helsepolitisk 

arbeid. Styrke lege-lege samhandlingen.

2. Helsepolitisk synlighet og innflytelse.

Være der beslutninger tas og øve innflytelse på styrende organer.

3. Ivareta medisinsk faglighet og kompetansebygging i alle fora og sammenhenger som 

omhandler helsetjenestetilbudet til befolkningen.

Medisinsk fag og kompetanse må ligge som et premiss i alle beslutninger. Forskning og 

kompetansebygging må være en forutsetning for all medisinsk virksomhet.

4) Fortsatt drift

Styret i STL mener at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2012 er satt 

opp under denne forutsetning.



5) Arbeidsmiljø

STL ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Styret er av den oppfatning at internt arbeidsmiljø er 

ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

6) Ytre miljø

STL sin virksomhet er en kontorarbeidsplass. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø 

med egne produksjonsmidler. STL sitt arbeidsmiljø, energibruk, transport og avfall reguleres av 

kontorleieavtale med NTNU.

7) Likestilling

STL ansatte sekretær pr. 1. september 2012. Sekretæren er mann.

Trondheim, 22. mai 2013

For Sør-Trøndelag lægeforening

Marte Walstad Ketil Espnes

leder nestleder
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Sør$Trøndelag,lægeforening Resultat

2011 2012
Anskaffede,midler

Tilskudd/refusjon 103480331 109620038
Netto0finans 250525 250713
Sum,anskaffede,midler 1,373,856 1,987,751

Forbrukte,midler

Husleie 100426
Tilskudd/bidrag 520652 530773
Reise/diett/bilgodtgjørelse 1220712 440026
Administrative0kostnader 250510 940429
Personalkostnader 2670107 5220126
Kurs/konferanser/møter 4600939 5870052
Praksiskompensasjon 2460093 2570247
Eksterne0ytelser 600681 320638
Sum,forbrukte,midler 1,235,694 1,601,717

Resultat 138,162 386,034



Sør$Trøndelag,lægeforening Balanse

2011 2012
Eiendeler

Bankbeholdning 1.237.056 1.593.016
Forskudd.lønn/honorar 1.000 2.000
Kundefordringer 451.611 555.484
Sum,omløpsmidler 1,689,667 2,150,500

Sum,eiendeler 1,689,667 2,150,500

Gjeld,og,egenkapital

Egenkapital 1.556.227 1.556.227
Udisponert.resultat 386.034
Sum,egenkapital 1,556,227 1,942,261

Leverandørgjeld 25.532 57.269
Skyldig.offentlig.gjeld 107.908 134.266
Skyldig.feriepenger 15.600
Annen.kortsiktig.gjeld 1.104
Sum,kortsiktig,gjeld 133,440 208,239

Sum,gjeld,og,egenkapital 1,689,667 2,150,500



Sør$Trøndelag,lægeforening

Budsjett,2012 Regnskap,2012 Budsjett,2013 Revidert,2013 Budsjett,2014
Anskaffede,midler

Tilskudd 630+360 1+962+038 665+007 663+000 628+000
Tilskudd+regionalt+sekretariat 555+000 555+000
Årsmøtefastsatt+kontingent 296+200 444+300 466+000 466+000
Netto+finans 20+000 25+713 20+000 25+000 25+000
Inntekter+fra+vedr.+forrige+år
Tilskudd+årets+kurs 500+000 500+000
Sum,anskaffede,midler 1,446,560 1,987,751 1,629,307 1,709,000 1,674,000

Forbrukte,midler

Husleie 10+426 32+000 32+000
Tilskudd/bidrag 50+000 53+773 50+000 50+000 50+000
Reise/diett/bilgodtgjørelse 125+000 44+026 125+000 55+000 55+000
Administrative+kostnader 30+000 94+429 30+000 100+000 100+000
Personalkostnader 300+000 522+126 300+000 900+000 900+000
Kurs/konferanser/møter 500+000 587+052 500+000 50+000 50+000
Praksiskompensasjon 350+000 257+247 350+000 300+000 250+000
Eksterne+ytelser 75+000 32+638 75+000 40+000 40+000
Regionalt+sekretariat 100+000 265+000 233+000 233+000
Sum,forbrukte,midler 1,530,000 1,601,717 1,695,000 1,760,000 1,710,000

Resultat $83,440 386,034 $65,693 $51,000 $36,000



ÅRSMØTE 2013

SAK 7 – BUDSJETTSAKER

Styret innstiller på følgende tilleggskontingent for 2014:

Tilleggskontingent for 2014 opprettholdes på 300 kroner.
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SAK 9 – SAKER TIL ÅRSMØTET

Styret i Sør Trøndelag lægeforening har mottatt forslag til årsmøtet 2013 fra medlem Torgeir 
Fjermestad:

Jeg foreslår at Sør Trøndelag lægeforening ved kommende årsmøte i juni vedtar navne-endring til 

Sør Trøndelag legeforening.

Begrunnelse: Det er nå flere år siden moderforeningen har gjort dette navneskiftet. Da blir det litt 

bakstreversk at Sør Trøndelag, som jo er i fronten på mange andre områder, som samhandling, 

utvikling av fastlegeordningen mv, skal fortsette med slikt gammelnorsk navn. Til og med internett 

avviser jo det gamle navnet, jfr mailadressen st-legeforening.

Styret i Sør Trøndelag lægeforening har behandlet forslaget i styremøtet 6. februar 2013 og vedtatt å 
fremme denne saken som vedtektsendring på årsmøtet i foreningen 11. juni 2013. 

Forslag til vedtektsendring:

Sør-Trøndelag lægeforening endrer navn til Sør-Trøndelag legeforening fra 1. juli 2013.

Styret innstiller på følgende:

Sør-Trøndelag lægeforening endrer navn til Sør-Trøndelag legeforening fra 1. juli 2013.

En slik navneendring krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede på årsmøtet.
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SAK 9 – SAKER TIL ÅRSMØTET

Styret innstiller på følgende vedtektsendringer:

Vedtekter for Sør-Trøndelag legeforening

Foreningens område og navn er godkjent av sentralstyret i Dnlf.
Vedtektene er fastsatt av Sør-Trøndelag legeforening sitt årsmøte 11.06.2013 og godkjent av 
sentralstyret i DNLF xx.xx.2013.

§ 1 Navn

Foreningens navn er Sør-Trøndelag legeforening.
Initialene STLF kan benyttes.

§ 2 Forholdet til Den norske legeforening

Foreningen er som lokalforening en avdeling i Den norske legeforening og omfattet av foreningens 
lover. Vedtektene gjelder i tillegg til Dnlfs lover.

§ 3 Formål

Sør-Trøndelag legeforening skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastlagt 
i Dnlfs lover § 1-2 og 3-4-3 og har som særlig oppgave å fremme medlemmenes interesser, samt å 
bidra til at befolkningen i fylket har et helsetilbud av god kvalitet.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i Sør-Trøndelag legeforening er de medlemmer av Den norske legeforening som har 
sitt arbeid i Sør-Trøndelag fylke eller som etter søknad til sentralstyret blir innvilget STLF som 
lokalforening.

§ 5 Æresmedlemmer

Til æresmedlem kan årsmøtet velge ethvert medlem som foreningen vil hedre i særlig grad.

§ 6 Foreningens organer

Foreningens organer er:
Årsmøtet
Styret
Valgkomité
Kurskomité
Kollegial støttegruppe

§ 7 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Media har adgang unntatt 
ved særskilte saker som årsmøtet måtte bestemme.

Årsmøtet skal behandle
– valg av dirigent, referent og to medlemmer til å signere møteprotokoll
– styrets årsmelding, økonomiske årsberetning og revidert regnskap



– budsjett, inkl. ev. årsmøtefastsatt kontingent
– vedtektsendringer
– valg av styre
– valg av kurskomité
– valg av valgkomité
– valg av revisor

Årsmøtet fastsetter ev. honorarer, møtegodtgjørelse og kompensasjon for tapt inntekt og andre saker 
som på forhånd blir tatt opp av styret og/eller medlemmene.

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 8 uker før 
årsmøtet.

Årsmøtets saksdokumenter skal kunngjøres for medlemmene senest to uker på forhånd.

Årsmøtet avholdes innen utgangen av juni.
Hvis årsmøtet ikke kan bli avholdt, skal medlemmene varsles innen utgangen av mai.

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøte stemmeberettigede medlemmer. Ved 
stemmelikhet har foreningens leder dobbelstemme.

Valg skal skje i henhold til Dnlfs lover § 3-3-3 og § 3-4-2.

Bestemmelsene i forretningsorden for Dnlfs landstyremøter gis anvendelse så langt de passer.

Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret når styret anser det nødvendig med minst to ukers 
frist. Slikt møte skal også avholdes dersom 1/10 av medlemmer skriftlig krever dette. 
Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt det passer. Saker som skal behandles skal fremgå av 
innkallingen.

§ 9 Styret

Styret består iht. Dnlfs lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av årsmøtet og 
styremedlemmer (avdelingstillitsvalgte) valgt av yrkesforeningene (AF, Of, Ylf, PSL, LVS, LSA og 
NAMF) og Nmf. Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte 
styremedlemmer og personlige varamedlemmer for styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og 
Nmf.

Styret i STLF består således av elleve medlemmer.

Styrets funksjonsperiode er to år fra 1. september i år som slutter på ulike tall.

Leder velges av avdelingens årsmøte, utover det konstituerer styret seg selv.

Styret møtes når leder eller minst to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når 
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minst seks medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.

Styret leder foreningen iht. disse vedtekter og Den norske legeforenings lover (§ 3-3 og § 3-4.). 
Styret er ansvarlig overfor årsmøtet.

Det utarbeides protokoll fra styrets møter.

§10 Valgkomitéen

Valgkomitéen består av leder og to medlemmer.
Medlemmer av valgkomité kan ikke samtidig være medlem i styret.

Valgkomitéen velges av årsmøtet på år det ikke er valg av styremedlemmer. Styret er valgkomité for 
valg av valgkomité.

Valgkomitéen forbereder valg av årsmøtevalgte styremedlemmer m/ varamedlemmer og 
kurskomité. Valgkomitéens innstilling fremlegges i årsmøtet.

§ 11 Medlemsmøter

Styret sammenkaller medlemsmøter i Sør-Trøndelag legeforening så ofte det anses nødvendig. 
Medlemsmøtene bør ha en faglig og sosial funksjon. Målsettingen er å avholde minimum ett 
medlemsmøte i året. Medlemsmøte kan avholdes i forbindelse med årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst åtte uker før årsmøtet og 
utsendt til medlemmene minst to uker før møtet.

Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede i årsmøtet. 

3


	dagsorden

