Referat fra styremøte i VAL
Restaurant Redaktøren, Mandal 17.03.10
Tilstede: Tone Haaversen-Westhassel Hüschens, Anne Sissel Sørensen, Christian Stremme,
Per Monstad, Halvar Dovland, Anne Bendvold, Stein Stokke og Øystein Vidar Hansen
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Ansvarlig
Referat fra styremøte 17.02.2010 ble gjennomgått og godkjent.
Kurskomité - økonomisamarbeid
Kurskomitéens felles regnskap må legges inn i regnskapet til enten
Vest-Agder Legeforening eller i regnskapet til Aust-Agder
Legeforening. Budsjettet må også lettes inn i regnskapet til en av
lokalforeningene. Christian Stremme har kontaktet vårt regnskapsbyrå/
regnskapsfører, og det er i orden at dette blir gjort. Det er foreløpig
ikke tatt noen kontakt med Aust-Agder Legeforening vedr. dette.
Dersom Aust-Agder Legeforening ønsker å ta dette i sitt regnskap, har
VAL intet i mot dette.
Kurskomitéens formann inviteres til neste styremøte i VAL.
Felles sekretariat med Aust-Agder Legeforening er uaktuelt.
Høringer
Hvordan skal vi håndtere høringer?
Alle styremedlemmer leser gjennom innkomne høringer før
styremøtene.
Høringene diskuteres dersom noen av styremedlemmene har
synspunkter.
Et eventuelt høringssvar sendes av leder.
Styremedlemmene leser gjennom den foreliggende høring: ”Revisjon
av Den norske legeforenings forhandlingsregler” Eventuelle
kommentarer sendes til Tone innen 21.03.2010 hvis man har
bemerkninger.
Bangladesh-prosjekt – kreftsykehus
Hans Petter Mjølund og Dr. Kjell Arne Grøttum ønsker å komme i
kontakt med VAL for å formidle behov, og for et eventuelt samarbeid.
Det er i første omgang blitt anmodet om at de lager en artikkel til
VAL-nytt.
Forespørsel om samarbeid rundt ny områdeplan for rehabilitering
Se brev fra klinikksjef Nina Hope Iversen.
Nina Hope Iversen inviteres til neste ordinære styremøte i VAL.
Det er viktig at en smerteklinikk må med. Det er tenkt at denne skal
ligge under avdeling for rehabilitering.
Tidligere uttaleleser/korrespondanse fra VAL vedrørende dette, sendes
til Nina Hope Iversen og til representantene for
fastlegene/primærlegene i prosessgruppen.

Alle

Christian

18/10

Sykehussaken
Halvard har snakket med journalist Valerie Kubens.
Tone har sendt vår uttalelse på nytt til Fedrelandsvennen.
Per
Per lager forslag til en kronikk. Denne diskuteres videre i neste
Halvard
styremøte i Istanbul.
Vi venter med å prøve å få til et eventuelt møte med Agderbenken på
Stortinget til denne kronikken er laget og diskutert.
Halvard kontakter Kari Henriksen for å få råd om hvordan vi eventuelt
kan få til et møte med Helseministeren.
Bør vi prøve å få til et samarbeid med Aust-Agder Legeforening?
Diskusjon om hvordan vi kan ta saken opp med Helse Sør-Øst. Det må
arbeides videre med dette; også uavhengig av lokalisering av et
eventuelt nytt sykehus. Alle styremedlemmene tenker gjennom videre
strategi (for eksempel kladde forslag til brev). Denne saken diskuteres
videre på neste styremøte.
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Styremøte 29.04. – 02.05.2010
Stein Stokke orienterte om opplegget for årets styremøtetur til Istanbul.
Oppmøte i Oslo (Gardermoen) innen kl. 10:30 torsdag, 29.04.2010.
Reisen til og fra Oslo ordnes, og betales, av deltakerne selv.
Styremøtet avholdes fredag, 30.04.2010 fra kl. 09:00 – 12:00.
Det er gjort et solid planleggingsarbeid, og opplegget virker meget
spennende.
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Eventuelt
 Utgifter til mikrobiologiske prøver.
Anne Sissel Sørensen har skrevet brev til Medisinsk
Serviceklinikk.
 Støttekollegaene skal ha en representant i VAL-styret
Liv Tveit Walseth inviteres for å diskutere dette i neste ordinære
styremøte.
Anne Bendvold utnevnes til kontaktperson for støttekollegagruppen i VAL-styret.
 Med-Hum Bergen
VAL støtter dette prosjektet med kr. 3000,-.
Med-Hum Bergen bør anmodes om en artikkel til VAL-nytt.
 Utgifter til tillitsvalgtarbeid
Lokale aktiviteter betales av VAL.
Sentrale aktiviteter betales av Legeforeningen sentralt.
 Brev til Helse Sør-Øst angående stillingshjemler?
Halvard eventuelt lage et forslag til nytt brev. Sendes av leder.
 Lege-for leger- spørreundersøkelse 2009
Resultatene fra denne undersøkelsen diskuteres ved neste
styremøte når Torstein er til stede.
 Legevaktsorganisering
Diskusjon rundt dette tema. Det faglige må ivaretas ved
legevaktene. Behov for mer struktur og faglig oppdatering ved
legevaktene. Vise til velfungerende ordninger (Arendal). Tenke på
dette tema til neste styremøte.
 Neste ordinære styremøte
Torsdag, 03.06.2010.
 Årsmøte
Onsdag, 25.08.2010.
Sted: Strandpromenaden? Klubben?
Program diskuteres på neste styremøte.
Øystein Vidar Hansen
referent

