
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Trygve Kase, PSL - Nestleder  

Kristel Gilberg, Namf  

Kristin K. Utne, YLF 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara 

Ann Karin Rime, OF 
Ole Fredrik Lund, OF 
Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara 

Robert Magnusson, AF 

Kopi til(forfall merkes med *) 

Astrid Rutherford*, Årsmøtevalgt 

Lise Storhaug*, LSA 

Halvard Bø* LSA vara og kasserer 

Kjell Ingar Bjørnstad* OF 

 

 

 

 

 

Styremøte 01.09.15 Marché Vest kl. 19.00 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

0901 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent 

 

0902 Styret konstituerer seg 
Årsmøte valgt leder – Jens Lind Larsen 
Nestleder, valgt av styret – Trygve Kase 
Kasserer, velges av styret – Avventer valg av dette vervet. (Tidligere kasserer 
Halvard Bø, er i forhandlinger med regnskapsfirma på vegene av ØLF, avventer 
avklaring på forhandlinger) 
Representant i overgrepsmottaket – Kristin Karstad, tidligere leder i ØLF 
fortsetter dette vervet på vegne av ØLF. 

 

0903 Presentasjon av det nye styret 
Jens Lind Larsen – Leder ØLF fra 01.09.15. Indremedisiner. Fastlege Ekholt 

legekontor i Rygge. Tidligere YLF foretakstillitsvalgt i Sykehuset Østfold HF. 

Styremedlem YLF fra 2013-14. Sitter i Legeforeningens Utvalg for Kvalitet og 

Pasientsikkerhet. Bor i Moss 

 

Trygve Kase – Idrettsmedisin, Generell kirurg og Ortoped. Avtalespesialist siden 

2003. Jobber på Ringvollklinikken. Leder i PSL og har noen lederverv sentralt i 

PSL. Bor i Moss 

 

Kristel Gilberg – Representant for NAMF. Spesialist i arbeidsmedisin. Jobber for 

Stamina helse – Bor i Fredrikstad. 

 

Kristin K. Utne – YLF representant og Foretakstillitsvalgt Sykehuset Østfold HF.  

Styremedlem YLF fra 2015. Jobber på Indremedisinsk avdeling, SØHF. Bor i 

Oslo. 

 

Espen Storeheier – Årsmøtevalgt representant til styret i ØLF. Fastlege og 

bistilling Helsehuset i Indre Østfold. Leder for KAD-utvalget i DNLF. Bor i 

Degernes. 

 

Ole Fredrik Lund: En av tre foretakstillitsvalgte for Overlegeforeningen i SØHF. 

Anestesilege. Tidligere foretakstillitsvalgt for YLF. Bor ?? 

 

Christian Nyquist – Årsmøtevalgt vararepresentant til styret i ØLF. Allmennlege i 

 



Fredrikstad. Jobbet 1,5 år på indremedisinsk avd. og 4 år i allmennmedisin. Bor i 

Fredrikstad.  

 

Ann Karin Rime, «Anka» – Foretakstillitsvalgt 1/3 for overlegen i SØHF. 
Indremedisiner og anestesilege. Tidligere foretakstillitsvalgt for YLF.  Jobber på 
anestesiavdelingen Sykehuset Østfold HF. Bor ?? 
 
Miriam Kilen – Årsmøtevalgt vararepresentant til styret i ØLF. Fastlege Aremark, 

bistilling som helsestasjonslege. Bor i Aremark. 

 

Robert Magnusson – Tillitsvalgt for Allmennlegeforeningen. Anestesilege, 

tidligere jobbet i SØHF. Nå fastlege på Karlshus i Råde. Førstelandsråd for 

Østfold i Allmenlegeforeningen. Bor ??? 

 

Marianne Rask Sekretær i ØLF – Ansatt av Østfold legeforening i 18,67 % 

stilling. Er den som svarer ut mail på oelf@online.no; Østfold Legeforenings 

mailadresse. Spesialkonsulent i Klinisk IKT avdeling, SØ. Jobber med DIPS, for 

tiden ansvar for innføring av E-resept i SØ - bor i Fredrikstad. 

0904 Godkjenning av referat fra 19.06.15 
Fra forrige møte er det det beslutnings saker som henger igjen og må 
avklares på dagens møte. 
 
Styret ønsker et prinsippvedtak når det gjelder søknader om økonomisk 
tilskudd til samlinger/møter. 
 
Vedtak: 
ØLF kan bidra med økonomiske midler dersom arrangement det søkes 
midler til, har følgende innhold: 

 Klart faglig- eller fagforeningsinnhold 

 Hver søknad styrebehandles 

 Tilskudd til enkel bevertning. 
 
Søknad til LSA overført fra forrige styremøte:  
«Faglig tilhørighet og nettverksbygging». Styret godkjenner å støtte 
samlingen med kr. 12.000,- (10.000,- foredragsholder og 2000,- enkel 
bevertning). 

 

0905 Høringer 
«Kommunalt pasient og bruker register», mangel på gode data så det er 
ønskelig å opprette et register. 
Styret diskuterer saken og beslutter at Leder Lind-Larsen sender svar på 
høringen.  

Leder Jens Lind 
Larsen sender 
høringssvar 

0906 Medlemsmøte 20. oktober  

 Per Bleikelia kommer på møtet, Inspiria, start kl. 18.00. 

 Informasjon er sendt ut til alle medlemmer i Østfold legeforening 
som har korrekt mailadresse registeret i legeforeningens sentrale 
medlemsregister. 

 Pt. 18 påmeldte. 

 Sekretær sender ut en påminnelse på møtet i løpet av neste uke.  

 
 

 

0907 Møteplan høsten 2015 
Styret diskuterer ny plass for styremøter.  
 
Vedtak: 

Inspiria. Ligger sentralt langs E6. Sekretær tar kontakt med Inspiria for å 
gjøre avtale. 

 
Sekretær kontakter 
Inspiria for avtale 
om styremøter  

mailto:oelf@online.no


Møteoversikt høsten 2015: 

 20. oktober fra 17 – 18, rett i forkant av medlemsmøtet. 

 Julemøte torsdag 3. desember hos Trygve Kase kl. 18.00. Middag 
ca kl. 20.00 

 Møteplan for våren bestemmes i løpet av de nærmeste ukene. 
Leder sender ut en forespørsel via Doodle. 

 
0908 Evt. 

Informasjon fra leder: 

 Kurskomiteen, den jobben de utfører 
Kurskomiteen inviteres til styremøter for å holde en tett dialog inn i styret.  
 

 Seminar på Larkollen 
o Larkollensamlingen er ikke økonomisk bærekraftig i dagens form. Leder 

har innhentet andre lokalforeningers medlemskontigent og årsbeløp kr 
250-300,- vil dekke hele arrangementet og gi alle medlemmene eierskap. 
Må vedtas på årsmøte ØLF til våren. Settes opp som egen sak på neste 
årsmøte. Leder foreslår en økning på kontingent på kr 150 x 2. 
Dette vil sikre at ØLF kan fortsette med Årsmøtesamlinger, uten stor 
egenandel fra deltakerne.  
Styret vedtar egenandel for alle som deltar på årsmøteseminaret (v/ 
middag og overnatting) kr. 500 pr. person. Dette i tråd med questback 
etter begge tidligere årsmøtesamlinger. 
 
Det opprettes en gruppe som skal jobbe med Årsmøteseminaret. 
Jens Lind Larsen, Trygve Kase blir med, blir enig om å spørre Lise 
Storhaug om hun har mulighet for å delta i gruppen.  
Tema til årsmøteseminar bes innmeldt av styret. 

 

 Medlemsmøte på høsten 
 
 

 Det lages et Årshjul for ØLF: 
Vårens møter bør være i følgende mnd.: 
Januar 
Mars 
April 
Mai/juni 
 

 Gjennomgang og svar av høringer: 
Leder forbereder høringer.  
 

 Legeforeningen har sider for styret i ØLF. 
Alle nye styremedlemmer meldes inn og får tilgang til disse sidene. 
 

 Facebook gruppe for ØLF vurderes 
Kristin Utne og Jens Lind Larsen administrer denne gruppen. 
 

 Orientering fra Overlegerepresentantene i SØHF 

 Informasjon om utfordringer knyttet til nytt sykehus på Kalnes fra 2. 
november.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Leder og sekretær 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leder 
 
 
 
Leder og sekretær 
 
 
 
YLF representant 
og Leder 
 
 
 
 
Alle 

 

 



Neste styremøte tirsdag 20. oktober kl. 17.00 til 18.00 på Inspiria, Sarpsborg. Dette er rett i 
forkant av medlemsmøtet. 


