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Sak 11 – Valg av lokal medarrangør og sted for landsstyremøtet i 2015
Sentralstyret behandlet i møte den 7.9. 2011 forslag fra sekretariatet om iverksettelse av
prosessen for å finne frem til en medarrangør i 2015. Vedtaket var følgende:
Legeforeningens avdelinger tilskrives med anmodning om å fremme forslag om lokal
arrangør og stedsvalg for landsstyremøtet i 2015.
Avdelingene ble tilskrevet i brev av 27.2. 2012 med frist 28.3. 2012 for å fremme forslag eller
invitasjoner.
Ved høringsfristens utløp forelå svar fra
Allmennlegeforeningen – fremmer ikke forslag
Hordaland legeforening foreslår at Hordaland legeforening blir valgt som medarrangør og at
møtet avholdes i Bergen.
Møre og Romsdal legeforening – ser det ikke som naturlig at møtet blir lagt til Møre og
Romsdal
Norsk forening for allmennmedisin – ingen forslag til arrangør
Norsk overlegeforening – ingen forslag til arrangør
Oppland legeforening – kan pt ikke tilby seg å være medarrangør, men kan om nødvendig
vurdere en fornyet forespørsel
Oslo legeforening – forslaget må komme fra den aktuelle foreningen selv.
Praktiserende spesialisters landsforening forslår Rogaland legeforening som medarrangør og at
møtet avholdes i Stavanger.
Sør-Trøndelag legeforening inviterer til landsstyremøte i Trondheim i 2015.
Det foreligger med dette 3 konkrete forslag – Hordaland legeforening, Rogaland legeforening
og Sør-Trøndelag legeforening.
Hordaland var sist arrangør i 2005, Rogaland i 1996 og Sør-Trøndelag i 1995. Det fremgår
ikke om forslaget fra PSL har noen forankring i Rogaland legeforening. Det vil i 2015 være 10
år siden Hordaland sist var arrangør, mens det vil være 20 år siden Sør-Trøndelag var arrangør.
Sentralstyret konstaterer at både hotellromskapasitet og møteromstandard fullt ut tilfredstiller
de krav som er nødvendig for å kunne arrangere et vellykket landsstyremøte i Trondheim.
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Sentralstyret behandlet igjen saken i møte 23.4. 2012. Det ble fattet slikt vedtak:
Det fremmes innstilling overfor landsstyret at invitasjonen fra Sør-Trøndelag legeforening om
å være medarrangør av landsstyremøtet 2015 i Trondheim tas i mot med takk. Sentralstyret
foreslår at møtet avholdes i uke 23, i tidsrommet tirsdag 2.6. 2015 til torsdag 4.6. 2015.

Innstilling til vedtak:
Invitasjon fra Sør-Trøndelag legeforening om å være medarrangør av landsstyremøtet
2015 i Trondheim tas i mot med takk. Det foreslås at møtet avholdes i uke 23, i
tidsrommet tirsdag 2.6. 2015 til torsdag 4.6. 2015.

Etter fullmakt fra sentralstyret

Geir Riise
Generalsekretær

Odvar Brænden
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