
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
19. februar 2013 kl 19.30 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt , Ingunn Glenjen 
NAMF, Marit Bekkevold YLF, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr LSA, Espen Rostrup, redaktør, 
årsmøtevalgt, Yi Hu Ni Nmf 
Forfall: Eva Gerdts LVS. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Jana Midelfart, Of   
 
10/13) Godkjenning av referat fra arbeidsmøtet. Godkjennes uten videre merknader. 
 
08/13) Årsmøte HLF 2013. Oppdatering om program: 
  
Kl 16.00-17.30: Bespisning for medlemmer og familie, ramme 60-80.000 kr.  
Kl 17.30-19.30: Årsmøteseminar. Tittel: Kosthold eller trening, hva virker? Fedon Lindberg 
har takket ja til å delta om kosthold, og fysiologiprofessor Ulrik Wisløff, evt en kollega fra 
Trondheim stiller også om trening. 
Kl 19.30: Årsmøtet med valg. 
Annonseres SMS varsling, E-post og Teaser, samt redaksjonell vinkling i Paraplyen.  
 
11/13) Økonomi.  
Diskusjon om rutiner fremover. Halvårlige regnskap gir oss ingenting. Dette vil vi ikke gjøre 
fremover. Vi blir enige om at styret orienteres om konto-status til hvert styremøte. Dette 
sendes ut sammen med innkalling. Videre vil vi arbeide mer med budsjettene fremover slik at 
dette i større grad blir et arbeidsdokument. Vi vil bevilge en pott til støttetiltak i budsjettet.  
 
12/13) Søknad om støtte til etikkseminar/mentorordning fra Norsk Medisinerstudent 
Forening. 
Dette er et arrangement som er innenfor HLF sin kjernevirksomhet, og det bevilges stønad til 
enkel servering innenfor en ramme på 20.000 kr.  
 
13/13) Søknad om reisestøtte BAMS (Bergen akutt medisinsk studentforening). 
Søknad om reisestøtte for en delegasjon av studenter fra Bergen som har deltatt i et årsmøte 
for Akuttmedisinsk studentforening i Trondheim. Redegjørelse fra to studenter om BAMS 
sitt arbeid og visjoner. Etter diskusjon rundt bordet blir styret enig om at det omsøkte beløpet 
på kr 7000 tildeles, men det presiseres at dette er ment som en oppstartsstøtte for foreningen 
(BAMS) og disponeres fritt av disse.  
 
14/13) Søknad om støtte barneonkologisk kongress. 
Søknaden gjelder lån av Legenes hus/møterom i Legenes hus, evt økonomisk støtte i 
forbindelse med en kongress. Vi disponerer ikke selv lokalene, selskapslokalene er i sin 
helhet utleid til Søtt+Salt. Dette betyr at all utleie av auditorium/saler foregår gjennom vår 
catererer. Vi har ikke økonomi til eller ønske om å benytte medlemmers kontingent til å støtte 
en fagmedisinsk kongress.  
 
15/13) Distribusjon av post.  
Det kommer stadig henvendelser til leder om distribusjon av informasjon til medlemmene. 
Allmennlegene har tidligere sagt i fra om at de ikke ønsker informasjon fra diverse via mail.  
Vi må vurdere de enkelte arrangement, og kan ikke kategorisk avvise slike henvendelser. I 
utgangspunktet vil ikke henvendelser fra kommersielle aktører bli formidlet. Henvendelser 



rettet mot almenleger, kan videresendes til lokale tillitsvalgte i almenlegeforeningen eller 
postmottak i kommunene. Forskningsdeltagelse kan rettes til prakiskonsultenter. 
 
16/13) Orientering fra foreningsleddene og leder 
NMF: følger oppstart av den nye turnusordningen nøye. 
LSA: Det diskuteres stadig opprettelsen av akuttsenger i kommunen. Bemanning og 
finansiering er fortsatt uklart. 
YLF: Trinn I og Trinn II kurs er gjennomført. 28 deltagere på trinn II kurs, 8 fra OF. 
Hovedforhandlinger i Virke (Private sykehus)  i år.  
PSL: Møter med Helse-Vest 
NAMF: Deltatt på årlig tillitvalgtssamling sentralt. For tiden god rekruttering til 
utdanningsstillinger på yrkemedisinske avdelinger. Godkjenningsordningen for 
Bedriftshelsetjenesten stiller minimumskrav om 30% lege, i kjølvannet av dette er der 
eksempel på at Bedriftshelsetjenester har nedbemannet på legesiden. 
 
Eventuelt: Deadline for innlegg i Paraplyen er fredag 06.04.13 
 
 
 
 
                                                                                                  
 
Referent: Christian Buschs Hordaland Legeforening                                                                                                         
 
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   416 16595  


