
 

Protokoll fra Årsmøte i Vest-Agder Legeforening (VAL) 

Dato: Torsdag, 20.08.2015, kl. 19.30 

Sted: Strandpromenaden 31, Kristiansand 
 

Antall til stede: 32 medlemmer i VAL. Spesialrådgiver i Samfunnspolitisk Avdeling i DNLF, Anne 

Ringnes, var også til stede. 

1. Møteinnkalling til årsmøtet og dagsorden ble godkjent. 

2. Valg av møteleder, referent og 2 deltakere av årsmøtet for signering av protokoll. 

 Møteleder: Nestleder i VAL: Mikkel Høiberg 

 Referent: Øystein Vidar Hansen 

 Deltakere for signering av protokoll: Hilde Wesnes og Haakon Bjurstrøm 

3. Medlemmer av VAL som døde i 2014, ble minnet med 1 minutts stillhet. 

4. Styrets årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 ble gjennomgått av styrets leder 

Anne Noraas Bendvold, og godkjent uten merknader. 

5. Regnskapet for Vest-Agder Legeforening og samlet regnskap for Vest-Agder Legeforening og 

Kurskomiteen for Aust- og Vest-Agder Legeforening, ble gjennomgått av kasserer Øystein Vidar 

Hansen. Samlet regnskap for Vest-Agder Legeforening og Kurskomiteen for Aust- og Vest-Agder 

Legeforening viser et overskudd i -2014 på kr.: 130 213,00. Regnskapet ble godkjent uten 

merknader. Regnskap og revisjonsberetningen var vedlagt årsmøteinnkallingen. 

6. Styrets forslag til budsjett for -2016 ble lagt frem og vedtatt med 1 endring: 

 Kr.: 5000,- «øremerkes» til bidrag til julebord arrangert av YLF for medlemmer av VAL. 

Budsjettforslaget innebærer en reduksjon av den årsmøtefastsatte tilleggskontingenten fra 

kr. 200,- pr. medlem i 2015 til kr. 100,- per medlem i -2016. Årsmøtet anmodet styret i VAL å 

vurdere om det er mulig å fjerne denne tilleggskontingenten i -2017. 

Følgende forslag til endringer i budsjettet ble fremsatt under budsjettdiskusjonen, men fikk 

ikke flertall og ble ikke vedtatt: 

 Kr.: 400 000 overføres til Vest-Agder Legeforenings Etterutdanningsfond. 

 Det settes av kr. 15000,- til dekning av utgifter til skriftlig innkalling per brev til 

årsmøtet i -2016. 

7. Valg: 

 Sigurd Løvhaug ble av årsmøtet enstemmig valgt ved akklamasjon som leder av styret for 

Vest-Agder Legeforening. 

 De 2 øvrige årsmøtevalgte styre-representanter: Anne Noraas Bendvold og Anne Sissel 

Sørensen, ble også valgt ved akklamasjon. 



 Anne Noraas Bendvold og Anne Sissel Sørensen ble valgt til vara til landsstyret. 

 Varamedlemmer: Mikkel Høiberg og Haakon Bjurstrøm 

 Valgkomité: Arthur Halvorsen, Rolf Jacobsen, Heidi Syvertsen 

 1. Landsråd (AF’s representant i styret i Vest-Agder Legeforening): Ole Strand, 2. 

Landsråd: Anne Sissel Sørensen, 3. Landsråd: Michael Busk Sørensen, Vara: David 

Goksem 

Avtroppende leder for styret i Vest-Agder Legeforening, Anne Noraas Bendvold, ble takket for 

innsatsen av møteleder på vegne av Vest-Agder Legeforening. 

Årsmøtet ble hevet og møteleder takket for oppmøtet. 

 

 

 

 


