Referat fra styremøte LSA 20.03.19 Legenes Hus, Oslo
Tilstede:

Kirsten A. Toft, Ole Johan Bakke (litt til og fra på grunn av annet møte), Meera P. Grepp,
Cato Rolland Innerdal, Inger Cecilia Uglenes (skype)

Forfall:

Kristin C. Schønberg, Egil Bjørløw, Sunniva Jansdotter Nydahl Rognerud (1. vara)

Møtet er berammet fra kl 10.00-14.00
Sak 12/19

Godkjenning av referat fra styremøte 31.01.19
Det var ikke ført opp ansvarlig i sak 02/09 Kravsinvitasjon KS for å videreformidle
innspill fra styret. Det ble nå avklart at det var Meera. Ut over dette er referatet
godkjent

Sak 13/19

Notat om kommuneoverlegens rolle
Cato har skrevet et notat ang kommuneoverlegens rolle. LSA ønsker å få temaet inn i
kurspakka som ett av kursene de tar i opplæringen. Litt mer hands-on-innhold i kurset
til praktisk hjelp.
Notatet ble delt til LSA-styret første gang 06. mars og styremedlemmene har allerede
kommet tilbake med flere innspill og tilbakemeldinger. Dette er ønsket som et
supplement til Legeforeningens kurstilbud.
Cato tar dette videre med Norsam og Af for et mulig samarbeid

Sak 14/19

Invitasjon til Allmennmedisinsk våruke 2019
Meera informerte litt om våruka 2020 og samarbeidet med AF og NFA med tanke på
kursopplegg. Det er lagt opp til at LSAs kurs også får plass her. Våruka 2020 er satt til
uke 19 – 04.-08. mai 2020. Viktig å ha dialog med Norsam mtp innhold i kursene, få til
en samtale med dem i løpet av våren/sensommeren 2019.
Det er avgjort at Ole Johan stiller på Allmennmedisinsk våruke 2019 på vegne av LSA.
Anita gir beskjed til Af

Sak 15/19

Utkast til utviklingsplan fra SPOL
Dette er en sak som har vært diskutert pr mail i styret. Dette skal opp på et møte i dag
kl. 11.30 der Ole Johan deltar, så vi hoppet til dette punktet for å rekke det før dette
møtet.
LSA har fått utsatt frist til etter styremøtet for å komme med innspill. Meera deltok på
møte om dette 19. mars 2019 der hun ga følgende tilbakemeldinger:
-

Viktig med hvem som er mottakere
Rydde opp
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Ole Johan meldte tilbake fra møtet kl. 11.30 at de har tatt en del av innspillene og
omarbeider det utifra dette. Med tanke på resultatene fra det møtet, bestemte styret å
ikke sende inn noe uttalelse da de meste av våre innspill allerede var tatt hensyn til.
Sak 16/19

Årsmøte 2019 - 29.- 30. august i Haugesund
Kirsten sluttfører årsmøtepapirene. Kurset for de tillitsvalgte er ikke helt avklart men
Meera tar litt tak i det med bakgrunn i fjorårets kurs. Kurs deler av 29. august og hele
30. august. Styremøte 28. august.
-

Sak 17/19

Kirsten snakker med valgkomiteen
Kirsten og Meera ordner kurs – satser på 29. august etter lunsj samt 30. august –
kontakt med JA for eventuell foredragsholder
Kirsten sender ut dato og pris
Noen spør Henning om tema på årsmøtet
Cato bes ta kontakt med kurskomiteen til Norsam, tilby hjelp og komme med
innspill til innhold – Cato skal holde innlegg under årsmøtet
Det er ikke satt opp noe nytt møte før 3. juni så dette følges opp via epost
Dele listen over LSA-delegater på medlemmene i styret slik at alle delegater blir
oppringt og minnet om at de har møteplikt. På denne måten får man også ryddet i
listen

Legeforeningens internasjonale virksomhet – utsendelse av informasjon v/Bjørn Oscar
Hoftvedt
Ole Johan informerte om arbeidet, blant annet har dette vært oppe i Sentralstyret. Der
ble det besluttet at alle yrkesforeningene får tilbud om å få tilsendt nyhetsbrev og dette
er noe LSA ønsker tilsendt. Bjørn Hoftvedt sender til lsa@legeforeningen.no og det bli
sekretærs oppgave å videresende til styrets medlemmer. Han ønsket tilbakemelding
dersom LSA ikke ønsket disse tilsendt, så da sendes ingen tilbakemelding.

Sak 18/19

Aktuelle høringer
Ole Johan gikk igjennom listen over høringer og noterte fordelingen som han sender til
styret i etterkant.

Sak 19/19

Eventuelt
-

SharePoint for yrkesforeningene – Anita undersøker med IT hvordan dette ligger
an.
Landsrådsmøte Of – Kirsten Toft
Landsrådsmøte Ylf – Invitasjon er ikke kommet, men Kirsten deltar her også

Orienteringssaker:
Meera informerte fra felles ledermøte hun var på 19.03.2019. Neste møte er satt til 09. oktober kl.
14.00 – 16.00
Ole Johan informerte fra sentralstyret, blant annet
-

prosjektet om yrkesforeningenes behov for sekretariatsbistand.
Valg
Budsjett og regnskap til hovedforeningen
Fagstyre/sentralstyret – fellesmøte om arbeidsoppgaver
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-

Internasjonalt arbeid

Neste styremøte er mandag 3. juni ca kl. 16.00 i Kristiansand
Forslag til arbeidsmøte i slutten av uke 39 . 25.- 27. september 2019 – forslag om Kleivstua. Anita
undersøker mulighet for å ha det på Kleivstua

Oslo, 20. mars 2019
Anita Fagersand (referent)
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