Referat fra årsmøte i Nordland Legeforening 26. august 2020
17 medlemmer var tilstede på møtet som ble arrangert digitalt i zoom. Alle deltakere
registrerte seg på forhånd.
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling til årsmøtet ble sendt medlemmene i NLF i medlemsbrev 12. juni og 12. august
2020.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.
SAK 2: Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
Vedtak:
Ulrika Larsson ble valgt som møteleder, Tove Myrbakk som referent og Margit Steinholt og
Liv Randi Flatøy som protokollunderskrivere.
SAK 3: Styrets årsberetning for perioden
Leder Ulrika Larsson gikk gjennom årsmeldingen for perioden 29. august 2019 til 26. august
2020, og kommenterte endringer som har skjedd etter at meldingen ble skrevet og godkjent
av styret i juni 2020.
Vedtak:
Årsmelding for perioden godkjent.
SAK 4: Regnskap 2019
Nestleder Bernard Holthe gikk gjennom foreningens regnskap for 2019. Det har vært stort
fokus på økonomi i 2019 etter at foreningen gikk med underskudd både i 2017 og 2018.
Sekretariatet ble nedbemannet fra 1.1.19, og høy aktivitet kombinert med lavere
lønnsutgifter har bidratt til at regnskapet ble gjort opp med et overskudd på 583 460. Det
ble også orientert om at økonomien i 2020 så langt ser bra ut etter at kurskomiteen og
sekretariatet fikk på plass grunnkurs som webinarer før sommeren. Revisjonsberetning er
lagt ute på nettsiden legeforeningen.no/nordland.
Vedtak:
Regnskap for 2019 godkjent.
SAK 5: Årsmøtevedtatt ekstrakontingent for 2021
Nestleder Bernard Holthe orienterte om betydningen en årsmøtevedtatt ekstrakontingent
har for økonomien i Nordland Legeforening. De faste inntektene som medlemstilskudd og
ekstrakontingent gir er en nødvendig buffer ift usikre kursinntekter.
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Vedtak:
En ekstrakontingent for medlemmer av Nordland Legeforening på 500 kroner ble enstemmig
vedtatt for 2021.
SAK 6: Budsjett 2021
Nestleder Bernard Holthe la fram styrets innstilling til budsjett for 2021 og redegjorde
muntlig for bakgrunnen for budsjetteringen. Det legges opp til høy aktivitet også i 2021,
men det budsjetteres nøkternt på inntektssiden da kursvirksomheten erfaringsmessig byr på
mye usikkerhet. I budsjettet er det budsjettert mer enn tidligere til kurskomiteen da
komiteen må utvides med to fastleger. Det gjør at utgifter til reise og praksiskompensasjon
øker. Styrets budsjett legger opp til et resultat i pluss med 89 000 kroner.
Vedtak:
Styrets innstilling til budsjett for 2021 godkjent.

Etter årsmøtet ble årets Nordlandsdoktor 2020 bekjentgjort. Kristoffer Endresen, overlege
på mikrobiologisk avdeling på Nordlandssykehuset får prisen. I begrunnelsen sier styret bl.a.
at han sammen med avdelingen har håndtert en ekstraordinær situasjon på en særdeles
bra måte. Endresen har fremmet godt samarbeid, både mellom legene i Nordland, og med
andre ansatte i helsetjenesten.

Tove Myrbakk
Referent
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