
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
15. oktober 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, Karin Stang Volden PSL, Ingunn Glenjen NAMF, Lill 
Sofie Foss Nmf. Tord Moltumyr LSA 
Forfall: Jana Midelfart, Of, Eva Gerdts LVS, Bjørn Husebø Ylf 
	  
54/13) Godkjenning av innkalling/Saksliste 
  
55/13) Godkjenning av referat fra konstituerende møte den 17.09.13. 
  
56/13) Budsjett for Hordaland Legeforening. Styret går gjennom budsjettet post for post, og 
diskuterer mulige forbedringer. Vi vil gjøre noe endringer av posteringer, slik at de blir enda 
mer korrekte, detaljerte og oversiktelige. Dermed får vi mer realistiske budsjett, slik at styret 
kan utføre sine oppgaver, og ha enda bedre kontroll på økonomien. Vi vil jobbe med et 
arbeidsdokument for bedre økonomikontroll. I tillegg bør vi sette opp en viss periodisering, 
slik at vi kan følge økonomien bedre underveis.  
  
57/13) Orientering økonomi/Paraplyen. God styring på foreningens økonomi og Husets 
økonomi. Paraplyen kommer ut som planlagt. 
  
58/13) Søknad om støtte til ball for studentene, stort kr 30.000. Styret bevilger 15.000, og 
anbefaler Nmf å søke Legeforeningens andre samarbeidspartnere, samt de andre 
lokalforeningene i Region Vest om sponsorstøtte, 
  
59/13) Høring. Luftambulansetjenestens fremtidige organisering. HLF avgir ingen uttalelse. 
  
60/13) Høringer. Søknad om spesialforeningsgodkjenninger (2 stk). HLF avgir ingen 
uttalelse i disse sakene. 
  
61/13) Høring. Opptrappingsplan fastlegeordning. Dette er viktig, og HLF vil gi en uttalelse. 
Målbeskrivelsen er bra, men det sies for lite om selve opptrappingen. Det mangler 
prioriteringer. Vi mener at rekruttering er viktigst. Mangler innledning, historikk, 
bakgrunnsinformasjon. Af sin representant lager et utkast til høringsuttalelse 
  
62/13) Høring. Policynotat Pasientsikkerhet. Uttalelse fra HLF utformes av Espen Rostrup. 
Nmf og Of kan ha tanker om et høringssvar. Legeforeningen har jobbet mye for 
pasientsikkerhet over flere år. 
  
63/13) Solstrandmøtet. Evt bytte helg, da legeforeningens ledermøte er samme dag. Leder og 
mulig flere andre deltar der. Første forslag til tema for arbeidsmøtet: Diskutere kostnader ved 
sosiale arrangementer. 
  
64/13) Orientering fra foreningsleddene.  
Nmf ny leder: Even Holt Rustad, NTNU, fra jan 14 
LSA ny leder: Kirsten Toft, Nordland, fra 01.09.13 
Bedre samarbeid mellom Helse Vest og PSL. 
Ny runde i disse dager om avtaler mellom Helse Vest og private sykehus, Rtg-institusjoner 
osv, gjeldende fra mai 2014 



 
 
Eventuelt 
 
a) Forespørsel fra Det Medicinske Selskap. Pr i dag betaler HLF for 8 møter, 5000 pr møte, 
dvs 40.000 pr år. Ønsker nå støtte til ytterligere 8 formiddagsmøter. Dette kommer i konflikt 
med S+S sine arrangementer, da det låser lokalene. De ønsker tirsdag formiddag, altså et 
arrangement for pensjonerte leger. Søknaden avvises. 
Styret diskuterer mulig ominnredning av styrerommet, slik at det også kan brukes til sosiale 
arrangementer 
 
Forslag om innkjøp av Projektor til bruk for styret vedtas 
 
Neste styremøte med middag, TORSDAG 28.11.13 ca kl 1800. Leder informerer styret om 
sted og nøyaktig tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
 
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   416 16595  


