
Årsmelding for Nord-Trøndelag legeforening 

2003 

Medlemmer: 382 (14.10,03) hvorav 20 pensjonister 

Styret: 

• Ragnhild Smalås, leder 

• Bent Åge Rolandsen, nestleder, YLF 

• Olaug Høiberget, kasserer 

• Johannes Bjørnstad, styremedlem 

• Børge Winther, Aplf 

• Karl Erik Woldseth, OLL 

• Jørund Resell, Namf 

• Svein Erik Hansen, PSL 

• Of  ??????? 

Varamedlemmer: 

• Eivind Jullumstrø 

• Søren Folvik 

• Peter de Vries, YLF 

• Sven Morten Iversen, Aplf 

• Bodil Dyrstad, OLL 

• Kjell Kannelønning (?), Of 

Årsmøtet ble avholdt 26. august på TINOS i Namsos og samlet ca. 20 deltakere. Planlagt 

årsmøteforedrag om foretaksreformen med Lars Peder Brekk måtte utgå på grunn av pågående 

valgkamp. 

I stedet forsøkte vi å dra i gang en diskusjon rundt foreningens fortsatte eksistens, og det syntes å 

være stemning for at NTLF fortsatt bør bestå som egen geografisk enhet i Dnlf. 

Revisor:  Arvid Fikseaunet 

Kurskomite:  Per Kristian Olsen, Solgunn Aalrust, Jan O. Setten 

Valgkomite:  Jannike Reymert, Bjørn Ole Bache, Steinar Havik 

Representanter til Landsstyret: Ragnhild Smalås, Olaug Høiberget, Bent Åge Rolandsen (YLF) 



Støttegruppe for leger: Henrik Brochmann (leder), Erik Ellekjær, Elisabeth Bratland Johansen, Ottar 

Bjerkeset, Sidsel Klingenberg Stokke. 

Avdelingens virksomhet:       

Det har vært avholdt 3 styremøter i NTLF og et felles styreseminar for region Midt-Norge. 

Organisasjonssaken i Dnlf har stått sentralt. Sentralstyret er av Landsstyret  blitt pålagt å være 

pådriver i saken. De har bedt avdelingene om å tenke igjennom egen funksjon, hvordan vi vil løse 

våre oppgaver, mulige samarbeidsområder/muligheter for sammenslåing av enheter, og vi er blitt 

pålagt å avgi progresjonsrapporter med gitte tidsfrister. I tråd med tidligere høringsrapport og 

stemningen fra årsmøtet har vi uttalt at vi ønsker å bestå som egen geografisk enhet, men at vi kan 

tenke oss et tettere samarbeid på enkelte områder, for eksempel når det gjelder kursvirksomhet og 

tillitsvalgtopplæring. Regionsutvalget ses først og fremst på som et koordinerende organ. Det består 

nå av lederne for fylkesavdelingene, samt en representant for hver av de yrkesforeninger som ikke er 

representert ved leder. Vi ønsket å engasjere en leder som p.t. ikke hadde andre oppgaver i 

foreningen. Torgeir Schmidt-Melbye ble forespurt og takket ja. 

Olaug Høiberget, Helge Hartmann og Svend Erik Hansen er med i samarbeidsgruppe med 

Fylkestrygdekontoret (SMOLT). 

Erik Ellekjær møter i nettverksgruppe for Bilfører 65+ i regi av Statens vegvesen (?) 

Karl Erik Woldseth representerer legeforeningen i Opplæringsrådet for Kommunal Kompetanse. 

Vi har ellers arbeidet for å få til egen hjemmeside. Johannes Bjørnstad sa seg villig til å være 

webredaktør og meldte seg på webkurs i regi av Dnlf. 

I den pågående debatten om funksjonsfordeling mellom sykehusene valgte vi å skrive en uttalelse 

adressert til foretakets styre og ledelse der vi advarte mot rasering av fagmiljøene. 

Utfordringer: 

Øke bevisstheten om avdelingen blant egne medlemmer. Aktivisere kurskomiteen. Synliggjøring av 

støttegruppa. 

Levanger, 05. juni 04       

For styret NTLF 



Raghnild Smalås 

leder 

 


