
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
17. september 2013 kl 19.30 i Legenes Hus 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt,. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Christian Busch, kasserer, 
årsmøtevalgt, Espen Rostrup, redaktør, årsmøtevalgt, Jana Midelfart, Of, Karin Stang Volden PSL, Eva Gerdts 
LVS, Tord Moltumyr LSA, Lill Sofie Foss Nmf, Christopher Kvistad Ylf vara 
Forfall: Ingunn Glenjen NAMF,  
	  
43/13) Godkjenning av innkalling/saksliste 
 
44/13) Konstituering av styret.  
 Valg av Sekretær/referent:  Øivind Wesnes  
 Valg av Økonomiansvarlig:  Christian Busch.  
 Valg av Nestleder:   Tord Moltumyr.  
 
45/13) Godkjenning av møtereferat fra 29.04.13. 
 
46/13) Referat fra årsmøtet. Referatet godkjennes, og det føres inn alle styrerepresentanter 
som senere er valgt fra de forskjellige yrkesforeninger  
 
47/13) Evaluering av årsmøtet og seminaret. Styret mener at seminaret traff medlemsmassen 
svært godt, med rekordstort fremmøte og stort engasjement 
 
48/13) Økonomi. Vi savner redegjørelse fra DNLF sentralt om hvilke midler som overføres. 
Leder vil etterlyse oppgave over utbetalingene til foreningen. 
Slik kontingentutbetalingene skjer pr i dag, er det vanskelig å få oversikt over likviditeten til 
enhver tid. Inntektene er periodisert jevnt over året, men utgiftene er størst i første halvår. Vi 
ønsker å budsjettere mer nøyaktig, samt enda bedre økonomiplanlegging og økonomistyring. 
Hva kan vi gi av støtte til gode formål? 
Huset har brukt mye av sin kapital til anlegging av parkeringsplass. Nå må kloakkledningen 
repareres pga lekkasje. Entreprenør er engasjert. Likviditeten på huset er svak pr i dag.  
 
49/13) Paraplyen. Formatsendring ble gjort pga økt pris på utsendelse. Skriften er blitt 
mindre, og det gjør artiklene mindre lesevennlige. Redaktøren ønsker en oppfriskning og 
modernisering av lay-out. Det planlegges et møte med utgiver i løpet av høsten. Vi håper at 
annonsetilfanget skal bedres. Temanummer kan bli aktuelt i løpet av året. Tidsfrist for de to 
neste innlegg er 4. okt og 22. nov 2013 
 
50/13) Søknad om kr 10000 i driftstøtte til MedHum Bergen 2014. Styret innvilger kr 10000 i 
driftsstøtte 
 
51/13) Høring: Oppgaveglidning. Styrets medlemmer er meget kritiske til dokumentet. 
Mener det ikke holder mål. Oppgaveglidningen får negative konsekvenser for 
spesialistutdanning. Dessuten blir undersøkelsene faglig dårligere. Det er også et problem 
med negativ oppgaveglidning, der legene pålegges oppgaver som burde utføres av 
kontorpersonale, renholdspersonale osv. Dessuten er det negativt at oppgaver overføres fra 
sykehusene til allmennlegene uten at dette er diskutert mellom partene. 
 
52/13) Kandidater til referansegruppe for legevaktsmedisin. Flere kandidater diskuteres, og 
leder vil sende ut forespørsel til flere av de aktuelle 



 
53/13) Plan for møter og arrangementer H13-V14: 
15. oktober kl 1930  
28. november ca kl 1800 med middag.  
Seminar på Solstrand 17. – 18. jan. Møtestart fredag kl 16.00, hjemreise etter lunch lørdag. 
18. februar kl 19.30 
18. mars kl 19.30 
29. april kl 19.30.  
Årsmøte 27. mai 
 
Eventuelt  
Leder har deltatt i møte om årets TV-aksjon. Folkehelsens demensprosjekt. Mala Naik ved 
Haraldsplass sykehus bør nevnes som en ressursperson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
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