
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  
onsdag 3. mars 2021 kl. 12.30 – 13.30   (Digitalt Teams-møte) 
 
Tilstede: Tone, Berit, Ragnhild, Ingrid, Rolf, Fin, Sigrun, Øivind Lie (sak 2), Kristin 
(referent) 
Forfall: Bernt Einar og Frøydis Langmark (sak 3) 
 

Agenda:  

1. Godkjenning av referat fra styremøte 7. desember 2020 
2. Vårmøte 11.-13. juni 2021 
3. Valg 2021 
4. Årsmelding 2020 
5. Høringer 
6. Eventuelt 

 

Gjennomgang: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 7. desember 2020 
 

2. Vårmøte 11.-13. juni 2021 
 

Det utspant seg først en diskusjon om styret ønsket å gå videre med årets 
vårmøte. Svaret var positivt, i det det regnes med at alle i aldersgruppen 
da vil være vaksinert. 
Det ble igjen oppfordret Øyvind Lie fra eventbyrået å prøve å få 
avbestillingsfristen kortere. 
Det ble sterkt fremhevet at det var viktig å promovere møtet straks i et 
dertil egnet medlemsbrev, og at dette gikk ut så snart som mulig for å 
fange interessen før formell påmelding ble sirkulert. 
- Invitasjon, program og påmeldingslink sendes ut fra CC/Gyro etter 

påske.  
- Kurskomiteen følger opp med foredragsholderne, ferdigstiller 

programmet og sender endelig program til Tone, Øivind og Kristin 
 
 
 



 
 

3. Valg 2021 
Leder av valgkomiteen kunne dessverre ikke møte. Flere forslag til 
kandidater ble fremlagt og deres navn ville bli oversendt valgkomiteen.  
Styremedlemmene som var villige til å fortsette regnet med å bli 
kontaktet av valgkomiteen. 
 
Nåværende styre: 

Tone: Ønsker ikke å fortsette 
Bernt Einar: Ønsker ikke å fortsette 
Fin Resch: Ønsker ikke å fortsette 
Rolf: Ønsker å fortsette  
Berit: Ønsker å fortsette 
Ragnhild: Ønsker å fortsette 
Sigrun: Ønsker å fortsette 
Ingrid: Ønsker å fortsette 

 
4. Årsmelding 2020 (utkast)  – Sendt ut til styret i forkant av møtet. 

Tilbakemeldinger sendes til Kristin.  
Signert regnskap sendes inn til økonomiavdelingen i Legeforeningen v/ 
Camilla Oroug.  

5. Høringer: Ingen aktuelle høringssvar fra Elf. 
Aktuelle høringer var lite relevante, men medlemmene ble igjen 
oppfordret til å se gjennom listen av høringer. Høringer (legeforeningen.no) 

6. Eventuelt: 
- Medlemsbrev sendes ut før påske (uke 10) 
- Neste styremøte: 7. april i Legenes hus eller et annet sted sentralt i 

Oslo. 
 

Referent: Kristin Alfhei 09.03.21 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/

