
 
REFERENT: Kristel Gilberg 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Trygve Kase, PSL – Nestleder 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara 

Halvard Bø, LSA vara og kasserer 

Lise Storhaug, LSA 

Guro Steine, valgkomiteen. 

Vibeke Wankel 

Kristel Gilberg, Namf 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Ole Fredrik Lund, OF* 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt* 

Ann Karin Rime, OF* 
Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara* 

Robert Magnusson, AF* 

Kristin K. Utne, YLF* 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF* 

Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt* 

Marianne Rask* 

 

 

 

 

 

 
Styremøte 3.12.15 , Larkollen, 18:00 

 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

1201 Godkjenne innkalling og agenda 
Godkjennes 

 

1202 Godkjenne referat fra 20.10.15 
Godkjennes 

 

1203 Økonomisk statusrapport ØLF 
Leder orienterer om Alfred Berg fondssparing. Dette er et nordisk fond 

som legeforeningen har avtale med. Lavrisiko, beregnet årlig avkastning 

på 5 %.  

ØLF har ca 500 000 på høyrentekonto. 

Vedtak: Ny kasserer, Kjell Ingar Bjørnstad, får i oppdrag å orienterer seg 

i forhold til fondet. Tar dette opp også neste styremøte da Bjørnstad ikke 

er tilstede. Leder tar saken videre 

 

Leder/kasserer 

1204 Årsmøteseminar i april 2016 
Tema: 
Forslag til tema for årets seminar: Prioriteringer 
Dag 1: prioriteringer i arbeidshverdagen. Vurderer o, hvert styremedlem 
sier noe (10 minutter hver) om prioriteringer i sitt virke? 
Hovedforedragsholder? Temaet prioriteringer. Alle tenke på aktuelle 
personer frem til neste styremøte. 
Erfaringer fra etableringen av flyktningmottaket i Råde. prioriteringer 
rundt dette? 
 
Dag 2: prioriteringer i eget legeliv. Foredragsholder fra Villa Sana? 
           
Kvalitet er foreslått som tema til årsmøtet 2017. 

 
 
Alle til neste 
styremøte 
12/1-16 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Økonomi: 
Kostnadene for vårmøte på Støtvig har vært 290 000,-, i tillegg kommer 
underholdning og foredragsholdere. 
Det er behov for å kutte kostnadene til maks 200 000,-. 
I første omgang vil vi førsøke å gjøre dette ved å kutte kostnader. 
Det foreslås å kutte underholdning (ca 30 000,-), vinpakke (ca 30 000,-) 
og lunsj dag 2. 
Trygve Kase tar en dialog med Støtvig vedrørende muligheter for 
reduksjon av pris. 
Leder innhenter pris fra Rømskog spa for sammenligning. 
 
Årsmøtet 2016 kan tåle et underskudd på 100 000,-. 
 
Det må lages et forslag til årsmøtet vedrørende fremtidige årsmøters 
økonomi. Dersom tilleggskontingent skal vurderes må dette stemmes 
over. 
 
Egenandel er en mulighet. 
1000,- eventuelt 500,-.  Vi må sikre oss at prisen ikke er til hinder for 
deltagelse.  
Leder vurderer å sende et brev via portalen til alle medlemmer i ØLF hvor 
han inviterer til årsmøte med info om egenandel på 500,-. 
 
Vurdere om man kan søke kurset poenggivende for valgfrie kurs til alle 
spesialiteter. Da vil kanskje flere komme på tross av egenandel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/1-16 
 
12/1-16 

1205 Referat ledersamling for lokalforeningsledere DNLF 
Leder var deltager. Han forteller om store variasjoner innen hvordan 

lokalforeningene opererer. 

Inntekter skapes via bl.a. kursaktivitet. 

Vedrørende tilleggskontingent skal dette iverksettes unntaksvis, enkelte 

lokalforeninger legger til ca 300 kr/år. En avgjørelse om ekstra kontingent 

må årsmøtegodkjennes. 

 

1206 Østfold legeforenings rolle som helsepolitisk aktør i Østfold 
Leder stiller spørsmål ved ØLF og aktivitet innen helsefaglige og politiske 

spørsmål i Østfold. Noen lokalforeninger ønsker å innta en tydelig rolle 

bla i media, og det diskuteres om dette er noe vi ønsker for ØLF. 

Det er enighet om å la moderforeningen uttale seg i saker, men ved 

forespørsel vil ØLF uttale seg, da fortrinnsvis ved leder, evt delegert til de 

som er mest oppdatert i saken. ØLF skal i hovedsak jobbe ihht 

arbeidsprogram og derav medlemmene.  

Å arrangere årsmøte og høstmøte (møteplasser) for medlemmene er 

hovedoppgavene til styret i ØLF. 

 

1207 Vararepresentant til Overgrepsmottak 
Lise Storhaug melder seg som vararepresentant. 

 

1208 Høringer 
o På ramme alvor – alvorlighet og prioriteringer 

 



o Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten 
o NOU 2015:11 – «Med åpne kort – forebygging og 

oppfølging av alvorlige hendelser i helse – og 
omsorgstjenesten 

o Landsstyremøte 2016 – synspunkter på vinkling av 
helsepolitisk debatt og aktuelle saker 

ØLF har ingen innspill til disse høringene. 

1209 Evt. 

 Lagring av dokumenter ØLF 

Det er 9-10 permer med økonomiske papirer. Det skal 
undersøkes om disse kan lagres hos Bjørnstad, eventuelt vil 
leder se om han har plass til disse på kontoret. 

 Det innkalles til ekstra styremøte 12.1.2015 klokken 18 på 
Inspiria. Tema for møtet vil være planlegging av årsmøteseminar 
i April. 

 

 

 

 
God Jul! 


