
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Tilstede: 

Jens Lind-Larsen, Leder 

Kristel Gilberg, Namf  

Kristin K. Utne, YLF 

Espen Storeheier, Årsmøtevalgt 

Christian Nyquist, Årsmøtevalgt vara 

Ann Karin Rime, OF 
Miriam Kilen, Årsmøtevalgt vara 

Robert Magnusson, AF 

Kjell Ingar Bjørnstad, OF 

Halvard Bø, LSA vara og kasserer 

Astrid Rutherford, Årsmøtevalgt 

Lise Storhaug, LSA 

Marte Nordrum, Kurskomiteen kasserer. 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Trygve Kase, PSL – Nestleder* 

Ole Fredrik Lund, OF* 
 

 

 

 

 

Styremøte 20.10.15 Inspiria kl. 17.00-18.00 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

1001 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjennes 

 

1002 Godkjenning av referat fra 01.09.15 

Legge inn bynavn på bosted der det mangler – sendes inn til Marianne, 
sekretær 
Referat fra styremøtene legges på hjemmesiden når det er godkjent av 
styrert 
 

 

1003 Kurskomiteen, Økonomi 
Ivar Udnæs, Benny Adelved, Marte Nordrum (Kasserer), Margrethe 
Hansen. 
 
Vervet som økonomiansvarlig for kurskomiteen skal formelt delegeres fra 
Styret i ØLF, dette ble gjort på dagens møte. 
 

Leder 

1004 ØLF, Økonomi 

Hvem som videre skal ha ansvar for økonomi i ØLF, diskuteres. 
Ny avtale med regnskapsbyrå innebærer at neste kasserer skal kvittere 
for regninger og sende disse til regnskapsbyrå, ha ansvar for utbetaling 
av honorar, lønn og feriepenger. 
Det foreslås at kasserer får kompensasjon på kr 10.000,- pr. år. 
 
Alle styremedlemmer ble bedt om å vurdere vervet som kasserer i 
foreningen.  
 
Tillegg etter styremøte; Kjell Ingar Bjørnstad, OF, har tatt på seg ansvaret 
som kasserer 
 
Melde inn nytt styre til Brønnøysund, fullt navn og fnr. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halvard Bø 

1005 Høringer 
Ingen høringer er forberedt til dagens møte. 

 
 



 
Når nytt styre er meldt inn til Legeforeningen sentralt, vil styremedlemmer 
ha tilgang til høringer gjennom «Min side» i legeforeningen 

1006 Møteplan våren 2016 
Sendt ut Doodle for å legge inn hvilke dager møter kan avholdes 
To møter på våren pluss vårmøte og et sommermøte i mai/juni 
Styremøte i etterkant av årsmøtesamling 
Sommermøte ønsket på torsdag 
 
Tillegg etter styremøte;  
Styremøter satt til  
Tirsdag 9.februar 
Tirsdag 8. mars 
Søndag 10. april (etter årsmøteseminar) 
Fredag 3.juni (alternativt torsdag 2.juni om vi ønsker ombestemme oss)  

Leder 

1007 Evt. 

o Det er gjort avtale med Inspiria, fremtidige styremøter avholdes der. 
 

Festen til YLF/OF:  
Kristin K Utne informerer om tilstelningen. Ca 150 deltakere, veldig 
positivt. 
 
Medlemsmøte LSA: 
Lise Storhaug, informerer om planlagt medlemsmøte for LSA. 15 – 20 vil 
delta på møtet. Søker LSA sentralt om midler til middag. 
 
Flyktningemottak i Råde: 
Åpning av flyktning mottak i Råde, en utfordring, mange står på for å 
gjøre en god jobb – Lise Storhaug orienterer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


