Styremøte Ylf
fredag 4. januar 2019, 9:30 til 17:00
Legenes Hus, møterom Æsculap, 4. etg.

Deltakere
Styremedlemmer
Bjørn Ove Ekern Kvavik , Anja Fog Heen , Clara Bratholm (Fraværende ved: 9) , Guro-Marte Mpote , Fredrik Væting Svenskerud ,
Lorentz Erland Linde , Håvard Ravnestad , Christer Mjåset , Kristin Kornelia Utne , Anniken Riise Elnes (Fraværende ved: 1, 2, 4.2, 7, 8, 9)

Møteprotokoll
1. Møteprotokoll fra styremøte 27. november 2018
Møteprotokoll var lagt ut til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.
Vedtak:
Styret stadfester godkjenning av møteprotokollen.
Fraværende: Anniken Riise Elnes

2. Møteprotokoll fra tariffkonferanse 6. desember 2018
Møteprotokoll var lagt ut til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av tariffkonferansen.
Vedtak:
Styret stadfester godkjenning av møteprotokollen fra tariffkonferansen.
Fraværende: Anniken Riise Elnes

3. yngreleger.no
Karianne Haga har fra 1/1 overtatt som redaktør for yngreleger.no etter Trude Basso. Hun har forut for møtet fått en
innføring i både Ylf og Legeforeningens arbeid og møtt representanter for Samfunnspolitisk avdeling for å diskutere
videre samarbeid og muligheter. Karianne Haga la fram sin plan og forventninger for kommende måned, og styret
drøftet status for yngreleger.no basert på orientering fra redaktøren.
Vedtak: Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

4. Evaluering av tariffkonferansen/høstkurset
17. desember 2018 - YLF Tilbud konferansetjenester.pdf
17. desember 2018 Prisestimat PCO - CIC event .pdf
CIC Info - Webside, Mobilweb og Elektronisk påmelding.pdf
CIC_PCO presentasjon.pdf
Tilbud Ylf årsmøte.pdf

4.1. Evaluering av tariffkonferansen/høstkurset
Det var lagt opp til til evaluering av tariffkonferansen/høstkurset. Alle kurs- og konferanse-deltakere hadde i forkant
mottatt og levert inn på svar en omfattende evalueringsundersøkelse, som ble framlagt av styrets kurskomite.
Foreleserne og sosialt program fikk i hovedsak god score. Det ble fra flere antydet at presentasjoner knyttet til
praktisk tillitsvalgtarbeid burde få mer plass. Samtidig burde teknisk gjennomføring bli bedre, og programmet for
tariffkonferansen var for omfattende i forhold til tiden som var satt av.
Vedtak: Styret drøftet gjennomføringen av tariffkonferansen og tok evalueringen til etterretning. Basert på styrets
egne erfaringer og landsrådets evaluering ser styret et behov for å bedre gjennomføringen av landsrådets møter. Det
gjelder forberedelse av saker, møteledelse og i særlig grad teknisk forberedelse, teknisk gjennomføring og løpende
audiovisuell støtte under møtene. Styremedlem Fredrik Svenskerud og direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik bes om å
utrede alternativer ved bruk av eksternt byrå og fremlegge forslag for styret. Vedtak om valg av løsning fattes pr
epost.

4.2. Oppfølging etter tariffkonferansen/høstkurset
Det var på forhånd foreslått å innkalle til ekstraordinært landsrådsmøte for å avklare en del av forholdene som kom
opp under selve tariffkonferansen, herunder kommunikasjon med landsrådet mellom tariffkonferanser og årsmøter,
samt prioritering av styrearbeid i forhold til ressurssituasjonen. Forslag om ekstraordinært landsrådsmøte var videre
begrunnet i et ønske om å møtes forut for nytt valg på årsmøtet. Innvendingene var på den annen side knyttet til
økonomi, bruk av tillitsvalgtes tid, tilbakemeldinger fra tillitsvalgte om motstand i helseforetakene til å gi fri til
landsrådsmøter, og at det allerede var vedtatt av landsrådet å sette ned en arbeidsgruppe for å se på dette. Styret
drøftet videre om noe av behovet kunne imøtekommes ved å utvide årsmøtet til 1,5 dag.
Vedtak:
Styret vedtok å legge vekt på kommunikasjon ut til medlemmene og prioritere arbeid inn mot arbeidsgruppen. Ved en
avveining av fordeler og ulemper ved å innkalle til ekstraordinært landsrådsmøte falt styret ned på at hensynene for
ikke å kalle inn til ekstraordinært landsrådsmøte måtte veie tyngst. Styret ønsker i stedet å sette av mer tid for
diskusjon på Årsmøtet 2019 og vil utvide dette til 1,5 dager. Videre ønsker styret å se på ulike muligheter for å kunne
gjennomgå sakene grundigere i forkant.
Fraværende: Anniken Riise Elnes

5. Arbeidet mot FTV-gruppen og landsrådet frem til årsmøtet
Styret drøftet oppfølgingen av vedtaket fra tariffkonferansen:
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal se på balansen mellom styret og landsrådet, og anbefale antall
styremedlemmer, i tillegg til å vurdere hvordan man bedre kan kommunisere med Landsrådet.
Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe ledet av Oda Sandli, og i tillegg bestående av Jacob Jorem, Kristin Fagereng, Jasna
Ribic og Solveig Glasø Medalen med mandat å gjennomgå sammensetningen av landsrådet og styret, samt
kommunikasjonsformer mellom styret og landsrådet, behov for sekretæriatsbistand og prioritering av oppgaver.
Gruppen gis sekretariatsbistand fra direktør Bjørn Ove Ekern Kvavik og skal ferdigstille sitt arbeid til 1. mars 2019.

6. Fordeling av oppgaver internt i styret
Styret drøftet fordeling av oppgaver internt i styret . Anja Fog Heen går ut av styret, Anniken Riise Elnes går inn i
styret, og Eivind Aabel trekkes inn i styrets arbeid som vara i henhold til landsrådets vedtak.

Vedtak:
Det gjøres følgende endringer i oppgaver internt i styret:
Håvard Ravnestad overtar ansvaret for oppfølging av LIS1-arbeidsgruppen og arbeidet med særplasser.
Kristin Utne overtar ansvaret for innholdet i ny spesialitetsstruktur, herunder arbeidet med overgangsordninger og
spesialistforskriften. Hun tar også videre oppfølgingen av UNN.
Eivind Aabel overtar arbeidet med stipendiater/forskning.
Christer Mjåset overtar ansvaret med oppfølging av protokolltilførsler i KS, arbeidet mot Oslo kommune og arbeidet
med vernepliktig befal som lege.
Fredrik Svenskerud sørger for at protokoller blir lagt ut på ylf.no 24 timer etter vedtakelse.
Anja Fog Heen viderefører arbeidet med forhandlinger i Virke, samhandlingsgruppen og Holmenkollstafetten.

Angående betingelser for Vernepliktige Akademikere (VA).pdf
Arbeidet med ansettelser av LIS 1_v.1.1.docx
Arbeidsmøte Nmf Ylf om problemstillinger knyttet til LIS 1.docx
Arbeidsområder AFH styrearbeid Ylf 2018 overføringsdok.docx
Arbeidstid - Oslo Kommune 14.12.2018.docx
Arbeidstid Oslo kommune LIS 1.xlsx
LIS 1 – diskusjonspunkter møte Sola 29.11.18.docx
Overgangsordninger.pptx
Foresporsel om avklaringer og fortolkning er - spesialistforskriften (L)(885432).pdf
Svarbrev til Den norske legeforening om ordningen for vernepliktig akademisk befal.pdf
Overgangsregler for ny og gammel spesialistutdanning.docx
Medisinstudent-Hospitant-Lege.pptx

7. Avtale sekretariatsbistand
Legeforeningens sentralstyre har nedsatt en arbeidsgruppe for å se på hvordan man bedre kan organisere
sekretariatsbistand til yrkesforeningene. Arbeidsgruppen har bedt styrene i hver yrkesforening komme med
tilbakemelding på behov innen 15.01.19.
Styret drøftet det videre arbeidet med organisering av sekretariatsbistand. Det ble diskutert om den nyopprettede
arbeidsgruppen (sak 5) skal se også på Ylfs behov for sekretæriatbistand (type og størrelsesorden) da dette henger
sammen med ressurser og prioriteringer av arbeidsoppgaver.
Forslag til vedtak:
Leder og direktør anmoder om et møte med Legeforeningen for inngåelse av avtale om sekretariatsbistand. Ylf ber
om utsatt frist for tilbakemelding til Legeforeningen i arbeidet med fremtidig behov for sekretariatstjenester, i påvente
av arbeidsgruppens konklusjon.
brev til styrene - sekretariatsbistand til yrkeksforeningene-Ylf.pdf
Kravspesifikasjoner sekretariatsbistand.pdf
Utkast sekretariatsavtale Dnlf - Ylf pr 210818.pdf
Utkast til sekretariatsavtale Dnlf - Ylf 241018.pdf
Utkast til tilbakemelding sekretariatsbistand.pdf
Fraværende: Anniken Riise Elnes

8. Landsstyremøtet 2019
Styret drøftet aktuelle saker til landsstyremøtet på styremøtet i november. Det er lagt opp til til tre hovedtema: LiS1,
samhandling og rus- og psykiatri. Det legges opp til en diskusjon om Ylfs endelige innspill til saker.
Vedtak: Styret støtter valg av tema til landsstyremøtet 2019. Leder og sekretariatet utarbeider brev til Legeforeningen
basert på styrets drøftelser.
landsstyremotet-2019-planlegging-av-helsepolitisk-debatt-aktuelle-saker-m.m.pdf
Fraværende: Anniken Riise Elnes

9. Krav til forhandlingene i Virke
Ylf hadde mottatt kravsinvitasjon til særavtaleforhandlingene i Virke.
Forslag til vedtak:
Styret vedtok krav til særavtaleforhandlingene i Virke.
Krav til særavtaleforhandlingene Virke 2019.pdf
Kravsinvitasjon - forhandlinger av Særavtalen med Virke.pdf
Fraværende: Clara Bratholm, Anniken Riise Elnes

10. Profilering og kommunikasjonsmateriell
Det var lagt opp til en diskusjon om Ylfs profilering, herunder kommunikasjonsmateriell på kurs, foredrag mv.
Vedtak:
Saken utsettes til styremøtet i februar 2019.
9366-Profilering-kommunikasjonsmateriell.pdf

11. Arbeid med trakasseringssaker
Marie Louise Sunde har kontaktet Ylf for å diskutere tiltak og gjennomføring av møte for operasjonalisering av
arbeidet mot trakassering. Hennes forslag ble lagt fram for styret mtp på videre samarbeid og involvering av
Ylf/Legeforeningen.
Styret drøftet videre mulighetene for å avholde #metoo-kveldsmøter for Ylf-medlemmer i samarbeid med
lokalforeningene. Det er et ønske fra flere om å få mer informasjon ut og samtidig stille seg tilgjengelig for
medlemmer som trenger hjelp.
Vedtak:
Ylf ser positivt på initiativet fra Marie Louise Sunde med sikte på operasjonalisering av arbeidet mot trakassering og
stiller gjerne i møter vedrørende dette.
Styremedlemmene Clara Bratholm og Anniken Riise Elnes utarbeider forslag til opplegg for #metoo-kveldsmøter i
samarbeid med lokalforeningene til styremøtet i februar 2019.
Forslag YLF - redusere maktmisbruk.pdf

