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Fullmakter 
Saksnummer/ 

vedtaksdato 

Leder for kurskomiteen attesterer på utlegg knyttet til komiteens aktiviteter 28/10 

23.3.10 

Sekretær har fullmakt til å skrive under på avtaler med hotell, 

konferansesenter ol. 

28/10 

23.3.10 

  

  

  

Økonomi  

Honorar i kurskomitéen 

Honorar for møtedeltakelse økes til kr. 1.000,- pr. møte, likt som for 

styremedlemmene. Fast honorar for leder i kurskomitéen settes til kr. 

30.000,- pr. år. 

82/08 

11.12.08 

Kursregnskap skal helst sluttføres innen 6 uker, spesielt kurs hvor det er 

søkt om dekning av underskudd hos Fond I. 

28/10 

23.3.10 

Reiseregninger og fakturaer må leveres snarest og innen 1 måned etter 

oppdragets avslutning. Opplysning om dette påføres alle relevante 

skjemaer. 

28/10 

23.3.10 

Styret støtter en økning av møtegodtgjørelse slik at den tilsvarer takst 14 i 
Normaltariffin. En kobling mot Normaltariffen sørger også for en gradvis justering 
over tid. 

06/14 

26.8.14 

Leder honoreres med tidligere vedtatt honorar samt frikjøp på dagtid 
(praksiskompensasjon) tilsvarende takst 14 for 2 timer per uke. 
 

Honorering av styrets medlemmer: 
Honorering for styrearbeid kontinueres som før med kr 1000 per 
styremøte (tilsvarer 0.5*takst 14) samt praksiskompensasjon til 
medlemmer uten fastlønn tilsvarende takst 14 ved deltagelse på andre 
møter der man representerer RLF på dagtid etter avtale med leder. 

60/11 

8.9.11 

Økning i kostnadene for Syd-Vesten. 
E-post og brev i vedlegg fra Cox/Media Bergen hvor de ber om å øke 

69/11 
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produksjonsstøtten fra kr. 4000,- til kr. 5000,- pr. nummer. Dette er godtatt. 
 

11.11.11 

Støtte til verdige formål 
Rogaland legeforening bevilger en sum penger til å støtte MedHum på 
Landstyremøtet årlig. Utover dette anser vi det ikke som styrets 
oppgave å støtte veldedige tiltak og delegerer på generell basis 
myndighet til sekretær å avslå søknader. 

10/12 

27.2.12 

Syd-Vesten honorar 
Opptil 12.000,- per utgave, 500,- per side 

 

70/12 

10.12.12 

Høringer 
Den som forbereder en høring får betalt for 2 timer forberedelse. 

17/14 

19.2.14 

Samarbeid med kurskomiteen/forslag om kurskomiteen skal ha et eget budsjett 
for sosiale tiltak knyttet opp mot kursene 

 
Styret vedtok at kurskomiteen kan disponere inntil 50.000 

 

40/14 

13.5.14 

Økning i møtehonorar for medlemmene i kurskomiteen 
Styret støtter en økning av møtegodtgjørelse slik at den tilsvarer takst 14 

(ikke med tillegg av 14d /spesialisttillegget) i Normaltariffen. En kobling 

mot Normaltariffen sørger også for en gradvis justering av 

kompensasjonen over tid. 

53/14 

26.8.14 

Økning i møtehonorar for styremedlemmene - harmonisering med 
kurskomiteen. Konvertering av lederhonorar til en faktor av G eller takst 
14. 

Det er vedtatt økning av møtegodtgjørelse for medlemmene i 
kurskomiteen slik at den tilsvarer halv takst 14 i Normaltariffen.  Det 
foreslås en tilsvarende økning for styret. En kobling mot Normaltariffen 
sørger også for en gradvis justering av kompensasjonen over tid. (Fra 
1.7.14 er takst 14 kr. 527,-). Det skal ikke beregnes spesialisttillegg (takst 
14 d). Dette skal også gjelde for andre tillitsvalgtse honorering av 
deltakelse i møter. 

 

Det foreslås at lederhonorar konverteres fra dagens sum til en faktor av G 
slik at det reguleres i takt med pris- og lønnsutviklingen. 
Styret støtter forslaget. Forslaget må vedtas av årsmøtet. 

Vedtak: 

Styret vedtok å bruke halv takst 14 som grunnlag for møtehonorar. 

Lederhonorar ble justert til 1G. 

 

Protokoll fra årsmøte Rogaland legeforening 10.6.15: 

Årsmøtet godkjente også styrets forslag av 23.9.14: en økning av  

68/14 

23.9.14 
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godtgjørelse for styret og kurskomiteen slik at den tilsvarer halv takst 14 i  

Normaltariffen, samt at lederhonorar konverteres fra dagens sum til 1G slik  

at det reguleres i takt med pris- og lønnsutviklingen. 

Sak 23/16 Honorar for leder i kurskomitéen Rlf 

Beløpet justeres til 0,5 G, gjeldende fra 1.1.16, slik at det følger utviklingen av 

Grunnbeløpet 

23/16 

14.3.16 

Kurskomitéen for Grunnkurs D søker om møtehonorar 
Møtehonorar kan utbetales, tilsvarende som for Rogaland legeforenings 
kurskomité (takst 14*2 pr. møte), med inntil 30 timer pr. kurs. 
 

33/16 

25.4.16 

Allforsk søknad om støtte 
Søknaden innvilges med inntil kr. 200.000,-, som en engangsstøtte 
gjeldende for en periode på 3 år. Det skal tilbakemeldes om aktivitetene 
til årsmøtet samt at Allforsk skal markedsføre Rlf sin logo 

41/16 

19.5.16 

Plassering av lokalforeningens overskuddskapital 
Arsmøtet hadde avstemning ved håndsopprekning som følger: Styret får 
fullmakt til å sette inntil 4 mill i Alfred Berg fondet. 1 stemme var i mot og 
resten for. 

Sak 5 

Årsmøte 

10.6.16 

Rogaland kurskomite har søkt om økonomisk støtte til fagtur til Berlin mai 

2017. Budsjett på 100 000 kr. 

Styret godkjenner fagtur til Berlin for kurskomitéen iht fremlagt budsjett. Styret 

ønsker en rapport etter turen og en sak til Syd-Vesten  

46/16 

29.8.16 

Søknad om støtte til månedlige samlinger for leger på Sus med lett servering 

Styret støtter tiltaket. Man ønsker i første omgang en prøveordning frem mot 

sommerferien. Budsjett er inntil 1 møte per måned med kostnadsramme 5-

10.000 kroner. 

71/16 

21.11.16 

 

Honoraret for leder HLR justeres til 0,15 G slik at det justeres over tid 

22/18 

22.5.18 

Kurskomiteen søker om midler til å gjennomføre faglig samling med 
kurskomiteen. Se vedlagt søknad og budsjett.  
  
Vedtak:  
Styret godkjenner søknaden iht budsjett (kr. 100.000) 

34/18 
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Styret imøteser søknad om tilskudd til medlemsaktiviteter. Alle søknader vil bli 
individuelt vurdert. Støtten forutsetter at arrangementet ikke går med 
overskudd.  
  
Styret vil prioritere:  
• arrangementer som henvender seg alle (inviterer åpent) eller en stor del 

av medlemsmassen.  
• medlemsaktiviteter med særlig økonomisk risiko (eks: er i en 

oppbygnings- / forberedelsesfase eller henvender seg til publikum)  
• Medlemsaktiviteter som er samlende eksempelvis på tvers av avdelinger, 

virksomheter og fagområde.  
  
Man kan pt påregne inntil kr 200 per deltager / inntil kr 40.000 per 
arrangement.  
Pengene utbetales iht dokumenterte utgifter. Det skal fremlegges regnskap i 
etterkant.   
  
Leder kan avgjøre søknader på inntil 5000 kr så lenge de er i samråd med styrets 
intensjon for tildeling.  
Sekretær skal føre en oversikt over tildelte midler gjennom året.  
Lokalforeningens økonomiske utvikling vil være førende for nivået på støtten.  

 

35/18 

3.9.2018 

Juleforestilling Rogaland Teater 

Vedtak: 
Styret vedtar å arrangere en forestilling i januar 2020.  
Arr sponses med kr 150. Egenandel skulle da bli ca 100,- 

6/19 

9.1.2019 

Det forelå søknad fra MedHum 2020 om støtte.  

Vedtak: Kr 10.000  i bidrag (i tillegg til inntil kr 10.000 på legestafetten under 

Landsstyremøte i 2020). 

36/19 

21.10.2019 

Arrangør av legefesten 24.1.20, Kvinneklinikken Sus, søker om kr. 200 pr. 

legemedlem i økonomisk støtte. 

Vedtak: 

RLF gir sin tilslutning til søknaden med underskuddgaranti inntil kr. 

40.000. Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende. 

54/19 

11.11.2019 

Komité for legefest 24.1.20 i Haugesund søker om kr. 200 pr. legemedlem 

i økonomisk støtte. 

Vedtak: 

RLF gir sin tilslutning til søknaden med underskuddgaranti inntil kr. 

10.000. Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende. 

Forsøksvis avtale rabattert pris for hotell for tilreisende, men uten 

økonomisk støtte fra RLF til overnatting.  

Styret anser disse sosiale arrangementene som bidrag for nettverksbygging 

mellom medlemmene i RLF. 

 

55/19 

11.11.2019 
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Søknad innkommet om støtte til lunsjmøte for alle Dnlf’s medlemmer på 

Sus. 

Vedtak:  

Lunsjmøter SUS, tillitsvalgtmøte støttes med 3-5.000/møte inntil kr. 

20.000 for 2020 

58/19 

11.11.2019 

Søknad innkommet om støtte til Lis 1-kveld arrangert av Ylf på Sus, kr. 

300 pr. pers. 

Vedtak: 

Møte om LIS1, SUS, info-møte + mat, støttes med inntil kr.10.500/halvår 

for 2020. 

Møte om LIS1, Haugesund – kan søke om lignende  

59/19 

11.11.2019 

Lederlønn. Dagens praksis bør videreføres? 
Vedtak: Styret vedtar at leder avlønnes med 1,5 G, uavhengig om leder er  

allmennlege eller sykehuslege 

12/20 

17.-19.1.2020 

Støtte til Leger uten grenser ble vedtatt i sak 45/20. Beløp ble da ikke 

fastsatt. 

Vedtak: Leger uten grenser støttes med kr. 20.000,-. 

98/20 

23.9.20 

Landsstyremøtet ønsker egen post i budsjettet for 2021 da tilskuddet fra Dnlf 
sentralt vil dekke kun deler av kostnadene for Flor og Fjære. Etter 
erfaringsutveksling med tidligere arrangør av landsstyremøte kan det også 
risikeres ytterlige utgifter. Landsstyremøtekomitén ber styret Rlf om en 
budsjettramme på inntil kr. 150.000,-. 
 
Vedtak: 

1. Styret vedtar at det lages egen post for Landsstyremøtet i budsjettet for 

2021 som presenteres for Årsmøtet. 

2. Styret vedtar at komiteen tildeles inntil 150.000,- til bruk for sosial del 

under Landsstyremøtet 2021 i Stavanger. 

Styret vedtar at komiteen fremlegger endelig regnskap for styret i rimelig tid og 
innen 6 måneder etter endt arrangement. 

101/20 

23.9.20 

Fra Årsmøteprotokoll: 
Lederlønn 

Saken ble gjennomgått av Peter Christersson. 

Årsmøtet 2019 behandlet denne saken om lederlønn, men forslaget om lønn ble 

ikke protokollført. 

  

Ingen kommentarer kom og følgende forslag til vedtak ble godkjent av Årsmøtet 

2020: 

1. Årsmøtet vedtar at leder av Rogaland legeforening mottar et årlig honorar 

tilsvarende 1.5G. 

2. Årsmøtet vedtar at honoraret er uavhengig av leders medisinske spesialitet. 

13 

28.10.2020 

Ærespris: 
50/21 
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Prisen skal være et kunstbilde. Enighet i at diplom ikke skal gis. Ca. kr. 5.000,- er 
tidligere foreslått i kostnader for kunst/bilde, gjerne laget av ung lokal kunstner 
som er i starten av sin karriere. Utgifter til ramme og plakett kommer i tillegg. 
 

27.5.2021 

Nyttårsmiddag for kurskomitéen Rlf. 
 
Kurskomitéen Rlf kan bruke opptil kr. 27.000,- til nyttårsmiddag. 

131/21 

15.12.2021 

MedHum søker om driftsstøtte til sine lokallag for arbeidet med Humanitæraksjonen 

2022. 

Vedtak: Rlf skal gi lokallags driftsstøtte på kr. 10.000,- 

Til gjengjeld skal vi be om å få en artikkel til Syd-Vesten 

10/21 

15.12.2021 

Kurskomitéen Rlf søker om økt økonomiske rammer for den årlige nyttårsmiddagen for 

medlemmer av Kurskomitéen Rlf med følge. 

Vedtak: Kurskomitéen Rlf kan bruke opp til kr. 27.000,- til nyttårsmiddag 

10/21 

15.12.2021 

Søknad innkommet 10.1.22 om støtte til Lis 1-kvelder arrangert av Ylf på 

Sus. 
Vedtak: Inntil kr. 12.000 pr. halvår kan støttes for LIS1-møter ved Sus, gjeldene 
for år 2022 og 2023. 
Det forutsettes at det lages et regnskap med kvitteringer som bakgrunn for 
utbetaling. 

12/22 

27.1.2022 

Juleforestilling NARNIA, Rogaland teater 
Vedtak: Bestilling skal effektueres. Arrangementet skal sponses av Rlf med kr. 
150,- pr. billett. Egenandel kr. 110,-. 

24/22 

22.2.2022 

Utgifter til kost på kurs for kursledere: 
Vedtak: 

Når Fond II ikke godtar søknad om refusjon for mer enn ett kurs pr dag: 

Dersom en kursleder skal delta på også et annet kurs samme dag som en er 

kursleder, kan vedkommende få dekket kostpenger av Rogaland legeforenings 

kurskomite sitt kursbudsjett for kurset en er kursleder på. 

27/22 

22.2.2022 

Teaterforestilling/barneforestillingen Skatten på Sjørøverøya, for medlemmene, i 
Haugesund 
Vedtak: 
Rlf skal gi samme subsidie pr. billett i Haugesund som i Stavanger, altså kr. 150,-. 
Det skal forhandles med teateret for å få rabatterte billetter ved kjøp av en andel 
av teatersalens plasser. 

86/22 

23.8.2022 

Legefest 2023 i Stavanger.  
Komitéen for legefesten 2023 har fått innvilget støtte fra Rlf på kr. 250,- for inntil 
200 deltakere (max kr. 50.000,-) og at utbetaling vil bli før faktura fra Hotel 
Atlantic forfaller. 
Vedtak: 

1. Godkjenne søknadsbeløp / gi dispensasjon fra vedtak 35/18 fra 

3.9.2018 

2. Godkjenne at utbetaling skal skje før faktura fra hotellet forfaller, 

og at dette vil bli sett på som et lån og en underskudds-garanti. 

117/22 

19.10.2022 
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Det skal kreves at endelig regnskap må foreligge senest innen 2 måneder 

etter arrangementets slutt. 

Man forutsetter at arrangementet er åpent for alle leger og at det lages et 

regnskap med bilag/kvitteringer som bakgrunn for utbetaling. 

Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende 

Kompensasjon TV 
 
Vedtak: Takst 14 skal brukes for tillitsvalgte i Rlf 

116/22 

19.10.22 

Legefest 2023 i Haugesund. 
Komiteen for legefesten i Haugesund har fått innvilget kr. 250 inntil 200 
deltakere, altså et beløp oppad begrenset til kr. 50.000,-. 

Man forutsetter at arrangementet er åpent for alle leger og at det lages et 

regnskap med bilag/kvitteringer som bakgrunn for utbetaling. 

Ved positivt sluttresultat reduseres støtten tilsvarende 

117/22 

19.10.22 

Medlemsmøter arrangert av Ylf sin FTV-gruppe ved SUS. 
Vedtak: 
Inntil 20.000kr/halvår i støtte for medlemsmøter i regi av FTV-gruppen 
ved SUS ut 2023. 

119/22 

(132/22) 

3.11.22 

Kurskomiteen søker om å få dekket utgifter til reise og opphold for arbeidsmøte 
utenlands 23.-26.3.2023. 
Vedtak: 
Søknad om dekning av utgifter på ca. kr. 150.000,-, ifbm fagtur utenlands 23.-
26.3.2023 for Kurskomitéen innvilges. 

131/22 

(141/22) 

Drift  

Kurskomitéen i Rogaland legeforening er en underavdeling i foreningen. 

Den norske legeforening har gjort vårt styre oppmerksom på at en slik 

underavdeling ikke skal ha eget organisasjonsnummer.  

 

Rogaland legeforening melder fra til Brønnøysundregisteret om at enheten 

kurskomitéen ikke skal eksistere som egen enhet med eget 

organisasjonsnummer. 

 

Bankkonti skal knyttes til et organisasjonsnummer. Kurskomitéens 

bankkonti må derfor knyttes til Rogaland legeforenings organisasjons-

nummer. Dette er en direkte følge av legeforningens bestemmelse om at 

kurskomitéens virksomhet inngår i Rogaland legeforenings regnskap og 

hører til under styrets sluttansvar. 

50/10 

29.4.10 

 

Stillingen som sekretær for Rogaland legeforening utvides til 50 % fra 1/1-

2011 og økes til 70 % fra 1/2-2011. 

97/10 

14.12.10 

Stillingsprosent Heidunn 09/17 
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Arbeidsmengden tilsvarer i praksis 75% stilling dokumentert gjennom flere år 

og stillingen økes fra 70 til 75%. 

13.2.17 

Annonsering møter og kurs eksterne partnere. 
 
Styret ønsker å videreføre dagens praksis med en stram politikk på hva 
som kan sendes ut via medlemsregisteret. Dette for å verne om 
oppslutningen fra medlemmene om å stå med aktuell epostadresse. 
 

15/17 

2.5.17 

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


