
 



 

Eldre legers forening 

Årsberetning for perioden mai 2020 til og med mai 2021 

 

Denne årsberetningen følger tradisjonen med å dekke ett år og tidsrommet nær opp til 

møtet hvor årsmøtet/vårmøtet avholdes. Alternativet ville vært å la årsberetningen følge 

kalenderåret. Men da ville årsmøtet ikke fått en oversikt over hva som har hendt halvåret 

opp mot årsmøtet. 

Antall medlemmer per 1. mai 2021 er 612 ordinære medlemmer. 4. juni 2020 var det 628 

medlemmer.  

Dessverre ble både vårmøtet i Ålesund og høstmøte på Soria Moria avlyst på grunn av 

koronapandemien. Økonomisk har Eldre legers forening hatt et godt driftsår. Se også 

under "Økonomi". 

 

Fra 01.09. 2019 - 31.08. 2021 har styret og komitéer følgende sammensetning:  

Styret 

Leder: Tone Sparr, nestleder: Bernt Einar Østensen, styremedlemmer: Berit Grøholt,  

Ragnhild Halvorsen, Fin Resch og Sigrun Solberg. Varamedlemmer: Rolf Kirschner og 

Ingrid Slørdahl Conradi. 

 

 

 

 

Kurskomité 

Leder: Berit Grøholt. Medlemmer: Ragnhild Halvorsen og Fin Resch. 



 

 

Valgkomiteen 

Frøydis Langmark (leder fra 1. september 2019), Magne Aandahl og Torbjørn Pihl. 

 

Sekretariat 

Sekretariatsoppgavene for Elf har siden foreningen ble startet i 1988 vært plassert 

sentralt i Legeforeningen. Sekretær Kristin Alfhei har sin hovedstilling i Legeforeningen 

med bistilling (20 %) som sekretær for Elf. Stillingen lønnes av Legeforeningen.  

Siden våren 2015 har foreningen brukt kongressarrangøren Congress Conference for 

organisering og gjennomføring av foreningens vår- og høstmøter. 1.1. 2021 inngikk CC 

partnerskap med Gyro Conference AS og Øivind Lie overtar det organisatoriske og 

administrative ansvaret. 

 

Styremøter 

Det er avholdt 6 styremøter i 2020, fire fysiske og to digitale. Møtene ble avholdt i 

Kirkegata og på Folkets hus i Oslo (6. oktober). I 2021 ble det avholdt tre møter før 

planlagt vårmøte 11.-13. juni. To digitale og ett fysisk møte i Legenes hus. De fleste 

styremedlemmer og varamedlemmer har møtt på alle styremøter som hver gang har vært 

beslutningsdyktige. 

Saklister med styrereferater er åpne for alle og kan leses på Elfs hjemmesider. 

 

Legeforeningens landsstyremøte vår og høst 2020 

To digitale landsstyremøter ble gjennomført i 2020. Del 1 ble avholdt 27. mai og del 2 ble 

avholdt 30. november - 1. desember. ELF's representanter i landsstyret var i 2020 Tone 

Sparr og Fin Resch. 

 

Legeforeningens lederseminar i januar 2021 på Hotell Bristol i Oslo 

Arrangementet ble avlyst. 

 

Nasjonal konferanse i alders- og sykehjemsmedisin på Hamar 9.-10. mars 2021  

Eldre legers forening besluttet å ikke delta på den hybride konferansen med delvis fysisk 

og digital tilstedeværelse. Arrangør: Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin 

 

Aktuelle saker for styret 

Orienteringer på styremøtene om følgende temaer:  

- Programmene til vår- og høstmøtene har vært en viktig del av styrets arbeid. For 
begge møtene var programmene ferdige før de ble avlyst. 

- Oppfølging av Legeforeningens generelle politikk (herunder høringer) 

- Digital høstsamling 4. november 2020: Program og foredragene fra høstseminaret 4. 

november finner du på denne siden (legeforeningen.no) 

 

 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/moter-og-aktiviteter/foredragene-fra-hostseminaret-4.-november-finner-du-pa-denne-siden/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/moter-og-aktiviteter/foredragene-fra-hostseminaret-4.-november-finner-du-pa-denne-siden/


 

Høringer (frem til april 2021) 10 stykker  

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/ 

 

2020: 

• Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge – Behov 
modeller og muligheter 

• Høring – nytt utvalg for menneskerettigheter 

• Høringsgrunnlag – landsstyresak – suppleringsvalg (vara) til Rådet for legeetikk 

• Intern høring - Evaluering av ordningen med lokalforeninger 

• Høring i organisasjonen – Lovendring - §4-1 Sekretariatet 

• Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2020 

• Spørsmål om revisjon av avtaler om samhandling med industrien 

• Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 
 

2021: 

• NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten 

• Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2021 
 

 

Møter 

Styret har vedtatt at praksis med å avholde vårmøtene ulike steder i landet skal 

opprettholdes. Eldre legers forening er en landsdekkende forening og vil markere dette 

ved valg av møtesteder. Det ble vedtatt å avholde vårmøtet 2020 i Ålesund (Scandic 

Parken), men på grunn av koronapandemien avlyste styret både vår- høstmøte i 2020.  

Neste vårmøte planlegges 11.-13. juni 2021 på Quality Hotel Ålesund.  

 

Websiden 

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/ 

Sekretær Kristin Alfhei er nettredaktør av websidene som ble nylansert høsten 2019. 

Møtereferat og andre aktuelle nyheter blir publisert ved behov og styret oppfordrer sine 

medlemmer til å komme med innspill, forslag og innlegg som andre medlemmer kan ha 

glede av. Forslagene sendes til elf@elf.legeforeningen.no.  Før jul ble det sendt ut en 

elektronisk julehilsen til alle medlemmer på e-post. Nettsiden skal være en nyttig 

informasjonskanal til medlemmene. 

 

IT og digitale systemer 

Medlemmer uten registrert e-post har de siste par årene ikke fått invitasjonen til vår- og 

høstmøter som vanlig post. Enkeltmedlemmer uten e-post har kontaktet enten 

sekretariatet pr e-post eller telefon og bedt om invitasjon og disse er da blitt fanget opp. 

Øvrige medlemmer får invitasjon til møtene på e-post. Påmeldingen foregår hovedsakelig 

elektronisk ved hjelp av den digitale løsningen til Congress Conference AS og betaling kan 

også gjøres elektronisk.  Styret oppfordrer alle medlemmer til å opprette egen e-post. 

Ønske eller spørsmål om medlemskap i Eldre legers forening sendes til 

Møtet ble avlyst, se egen e-post.

https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/hoeringer/
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/spesial/eldre-legers-forening/
mailto:elf@elf.legeforeningen.no


 

medlem@legeforeningen.no eller til elf@elf.legeforeningen.no. Postadresse: Eldre 

legers forening, Postboks 1152, 0107 Oslo. 

 

Økonomi 

Unntaksåret 2020 ga foreningen høyere inntekter enn utgifter på grunn av to avlyste 

møter som vanligvis samler et stort medlemsantall. Elf har likevel fått innvilget sin søknad 

fra SOP (Syke- og pensjonsordningen for leger) om et foreslått beløp for 2020.   

Styret bestreber seg på å holde utgiftene til foreningens drift nede. Styret har likevel 

funnet det riktig å kombinere det medisinskfaglige møtet med en festmiddag med 

underholdning i tillegg til en utflukt på vårmøtet. Foredragsholderne får sine utgifter 

dekket og blir tilbudt et honorar etter Legeforeningens satser. Tillitsvalgte/Styrets 

medlemmer får sine utgifter til reise og opphold dekket, men mottar ikke honorar for sitt 

arbeid. Støtten fra Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) er avgjørende for å 

kunne avvikle møtene med lave kursavgifter.  

Likviditeten til foreningen er tilfredsstillende på grunn av bevilgningen fra SOP samt en 

fornuftig og balansert avveiing i all forbruk som styret beslutter.  

Regnskap og budsjett for 2020 er vedlagt årsberetningen. Medlemsavgiften ble forhøyet 

til kr. 400 fra 1.1. 2020. 

 
 
 
For styret i Eldre legers forening   
April 2021 

 
Tone Sparr   
Leder  

 
Vedlegg: 

Revisors uttalelse om årsregnskapet for Eldre legers forening, herunder 
aktivitetsregnskap, balanse og noter for 2020 samt budsjett for 2022. 

mailto:medlem@legeforeningen.no
mailto:elf@elf.legeforeningen.no


 
 
RSM Norge AS 
Postb 1312, Vika 
0112 OSLO 
 
 
 
 
 

Oslo, ______ 2021 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av årsregnskapet for Eldre legers forening som 
ble avsluttet den 31.12.2020 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt regnskapet i det alt 
vesentlige gir et rettvisende bilde i overensstemmelse med lov og god regnskapsskikk i Norge. Vi 
bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 
 
Ansvarsforhold 

 

• Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet, og vi mener regnskapet gir 
et rettvisende bilde i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge.  

 

• Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at enhetens regnskap og formuesforvaltning er gjenstand 
for betryggende kontroll, herunder vårt ansvar for implementering og drift av regnskaps- og 
intern kontrollsystemer som er utformet for å forhindre og avdekke misligheter og feil,  
 

• Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og drift av regnskapssystemer og rutiner, 
herunder rutiner for registrering, spesifisering, dokumentasjon, presentasjon og oppbevaring 
av regnskapsopplysninger, som er i samsvar med gjeldende lovgivning. 
 

Regnskap 
 

• Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder 
regnskapsestimater til virkelig verdi, er rimelige. 
 

• Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 
 

• Vi mener at virkningen av den ikke-korrigerte feilinformasjonen i regnskapet er uvesentlig, 
både enkeltvis og samlet, for årsregnskapet sett som helhet.  

 

• Regnskapet er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Som grunnlag for dette har vi 
vurdert foreningens evne til fortsatt drift i en periode som omfatter minst 12 måneder etter 
balansedagen. Vi er heller ikke kjent med hendelser eller forhold og tilhørende 
forretningsrisikoer i perioden utover den perioden som er lagt til grunn i vår vurdering, som 
kan gi grunn til tvil av betydning om foretakets evne til fortsatt drift.   
 

• Det har ikke forekommet hendelser etter periodens utløp som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, årsregnskapet eller i noter til årsregnskapet. Som grunnlag for 
uttalelsen har vi vurdert hendelser etter balansedagen og frem til dato for denne uttalelsen.  
 

• Det er gitt tilstrekkelige opplysninger om forhold til nærstående parter og transaksjoner med 
disse i overensstemmelse med kravene i lov og god regnskapsskikk.  
 

• Enheten har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler. Det er ingen pantsettelser av eller 
heftelser på foreningens eiendeler, med unntak av dem som fremgår av noter til 
årsregnskapet. 

 

• Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i noter 
til årsregnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt av foreningen. 

 

03.03



• Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger.  
 

• Så langt det er krevet etter regnskapslovens §§ 7-44 og 7-45 gir regnskapet med noter 
fullstendige opplysninger om alle inngåtte avtaler med styrets leder, øvrige styremedlemmer, 
sekretær og andre ledende ansatte om godtgjørelse, pensjon og sluttvederlag fra foreningen, 
samt alle lån og/ eller sikkerhetsstillelser gitt til styret, sekretær. ansatte og øvrige nærstående 

 
Andre opplysninger gitt til revisor 
 

• Vi har gitt revisor: 
- tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av 

regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,  
- alle referater fra årsmøter og styremøter, frem til avleggelse av regnskapet 
- tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og  
- ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å 

innhente revisjonsbevis fra. 
 

• Vi har gitt revisor opplysning om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan 
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 

 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter 
som vi er kjent med og som kan ha påvirket foreningen og som involverer ledelsen, ledende 
personer med betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontrollsystemene eller andre hvor 
misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 

• Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om 
misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket regnskapet.  
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til foreningens nærstående parter og alle forhold 
til nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med. 
 

• Vi har gitt revisor opplysninger om kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av 
regnskapet. 
 

• Det er ikke mottatt krav i forbindelse med rettssaker, og vi forventer heller ikke å motta slike 
krav.  
 

• Vi har regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente. 
 

• Det eksisterer ingen formelle eller uformelle bindinger eller sikkerhetsstillelser vedrørende 
noen av våre kontant-, bank- og verdipapirbeholdninger, ut over det som følger av 
opplysningene om bundne skattetrekksmidler i note 8 
 

• Vi har ingen planer eller hensikter som kan medføre vesentlige endringer i balanseførte 
verdier eller klassifisering av eiendeler og gjeld 

 

• Foreningen har overholdt alle sider av kontraktsmessige betingelser som kan ha vesentlig 
betydning for årsregnskapet i tilfelle manglende overholdelse.  
 

• Det har ikke forekommet brudd på krav fastsatt av regulerende myndigheter som kan ha 
vesentlig betydning for regnskapene eller fortsatt drift i tilfelle manglende overholdelse. 

 
 
På vegne av Eldre legers forening 
 
 
Tone Broch Evang Sparr 
Leder 



ELDRE LEGERS FORENING
Aktivitetsregnskap 2020

 Regnskap Regnskap Regnskap

Noter 2020 2019 2018

Anskaffede midler

Medlemsinntekter 3 239 733 204 050 184 267

Tilskudd 4,5 0 200 000 150 000  

Sum anskaffede midler 239 733 404 050 334 267  

Aktivitetet som oppfyller formålet

Kursinntekter 5 0 909 453 895 480

Sum aktiviteter som oppfyller formålet 0 909 453 895 480

Finansinntekter 0 2 179 5 568

Sum anskaffede midler 239 733 1 315 682 123 315  

Forbrukte midler

Kostnader til formålet

Faglig oppdatering/Kurs 5 94 386 1 288 797 1 341 690

Sum kostnader til formålet  94 386 1 288 797 11 341 690

Administrasjonskostnader 6,8 60 517 84 193 98 389

Sum forbrukte midler  154 903 1 372 990 1 440 079

Årets aktivitetsresultat 84 830 -57 308 -204 764  

Tillegg/reduksjon formålskapital (egenkapitalen)

Overført til/(fra) annen formålskapital 84 830 -57 308 -204 764

Sum endring formålskapital (egenkapital) 7 84 830 -57 308 -204 764



ELDRE LEGERS FORENING
Balanse

31. desember 31. desember 31. desember

Note 2020 2019 2018

Eiendeler

Omløpsmidler

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer

Sum fordringer

Kontanter og bankinnskudd  298 143 222 672 280 545

Sum omløpsmidler 298 143 222 672 280 545

Sum eiendeler 298 143 222 672 280 545

Formålskapital og gjeld
Formålskapital

Fri formålskapital

Annen formålskapital 7 292 359 207 529 264 837

Sum formålskapital (egenkapital)  292 359 207 529 264 837

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 420 3 600 0

Offentlige trekk og avgifter 4 363 11 543 15 708

Sum kortsiktig gjeld 5 783 15 143 15 708

Sum gjeld 5 783 15 143 15 708

Sum formålskapital og gjeld 298 142 222 672 280 545

Oslo 3. mars 2021  

Tone Sparr Bernt Einar Østensen Berit Grøholt Ragnhild Halvorsen

leder nestleder

Fin Resch Sigrun Solberg Rolf Kirschner Ingrid Slørdahl Conradi

 



ELDRE LEGERS FORENING

Noter til årsregnskapet 2020

Note 1.  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med God Regnskapsskikk (F) for ideelle Organisasjoner

(Standarden) og består av følgende:

- Aktivitetsregnskap

- Balanse

- Noter

Foreningen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skattelovens §2-32

Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig 

gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er 

klassifisert som omløpsmidler.  Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives 

planmessig.

Kontingenter inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Tilskudd inntektsføres i

den periode de er bevilget. Kursinntekter inntektsføres når kurset er gjennomført.

Note 2. Kostnader etter art

Driftskostnader spesifisert etter art:
Driftskostnader 2020 2019 2018

Personalkostnader 7 759           40 506         67 867         

Fremmedtjenester 35 546         269 654       250 613       

Andre kontorkostnader -              -              4 984           

Reise/møte og kursarrangement 110 024       1 061 065    1 116 030    

Andre driftskostander 3 135 1 765 585

Sum driftskostnader 156 464       1 372 990    1 440 079    

Finansinntekter

Finansinntekter 1 561           2 179           5 568           

Finanskostnader

Netto finansposter 1 561           2 179           5 568           

Note 3.  Medlemsinntekter

Den norske legeforening innkrever kontingent for foreningen. For 2020 var kontingenten

satt til kr 350.

Eldre legers forening
Noter 2020



Note 4. Tilskudd

Tilskudd 2020 2019 2018

Fra SOP til vårmøte - årsmøte 0 100 000 75 000

Fra SOP til høstmøte 0 100 000 75 000Fra SOP til avlastingsopphold

Sum 0 200 000 150 000

Note 5. Faglig oppdatering/Kurs
Kurs Inntekter Kostnader

Vårmøte - årsmøte 0 17 690

Høstmøte 0 76 696

Sum 0 94 386

Note 6. Administrasjons- og formålsprosent

Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet, hhv til

administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.

2020 2019 2018

Formålsprosent 61 % 94 % 93 %

Administrasjonsprosent 39 % 6 % 7 %

Note 7. Formålskapital

Annen 

formåls-

kapital

 

Formålskapital per 1.1. 2020 207 529  

Årets aktivitetsresultat 84 830  

Formålskapital  per 31.12. 2020 292 359  

Note 8. Personalkostnader, ytelser til ledelsen og revisjon

Foreningen har ingen ansatte og således ingen personalkostnader. Styrets leder

og styrets medlemmer forøvrig mottar ikke honorar.

Det er i 2020 kostnadsført honorar til revisor med kr 19 501 inkl. mva. Hvorav kr 14 501

gjelder ordinær revisjon og kr 5.000 gjelder kursbekreftelse for høstkurs 2019.

Eldre legers forening
Noter 2020



ELDRE LEGERS FORENING

Resultatregnskap spesifisert per aktivitet 2020

Aktivitet

Kost 

senter Betegnelse
Medlems 

inntekter SUM

Personal-

kostnader

Revisjon-

honorar

Fremmed-

tjenester

Reise-/ 

møtekost.

Andre 

kostn. SUM Inntekter Kost-nader Netto Resultat

100 Adminstrasjon 0 19 501 872 1 420 21 793 1 561 1 715 -154 -21 947

200 Kontigenter 239 733 239 733 0 0 239 733

300 Vår - og årsmøte 0 16 045 1 645 17 690 0 -17 690

400 Høstmøte 0 7 759 68 937 76 696 0 -76 696

600 Styret 0 38 570 38 570 0 -38 570

SUM 239 733 239 733 7 759 19 501 16 045 110 024 1 420 154 749 1 561 1 715 -154 84 830

 -------------------- Driftsinntekter ----------------------  ---------- Finansposter ---------- -------------------- Driftskostnader ----------------------



ELDRE LEGERS FORENING

Resultatregnskap 

2020 2019 2018

Driftsinntekter

Kontingenter 239 733          204 050          184 267          

Diverse tilskudd -                  200 000          150 000          

Andel resultat andre kursarr. -                  909 453          895 480          

Sum Driftsinntekter 239 733          1 313 503       1 229 747       

Driftskostnader

Personalkostnader 7 759              40 506            67 868            

Fremmedtjenester 35 546            269 654          250 613          

Andre kontorkostnader -                  -                  4 984              

Reise-/møteutgifter 110 024          1 061 065       1 116 029       

Andre driftskostnader 3 135              1 765              585                 

Sum Driftskostnader 156 464          1 372 990       1 277 544       

Driftsresultat 83 269            -59 487           122 281          

Finansinntekter

Renteinntekter 1 560              2 179              5 568              

Sum Finansinntekter 1 560              2 179              5 568              

Resultat 84 830            -57 308           -204 764         



Budsjett for 2022 - Eldre legers forening

                                       Inntekter Utgifter

     200  Medlemskontingent  245 000

     300  Vårmøte                              450 000 800 000

     400  Høstmøte                600 000 700 000

     600  Styret                                               125 000

     100  Administrasjon                                    60 000

              Støtte fra SOP               300 000

Kode


