
       
  

Referat styremøte i Hordaland legeforening 
28. november 2013 kl 18.00 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, Bjørn Husebø Ylf, Jana Midelfart, Of, Eva Gerdts LVS 
	  
Sak 65/13) Godkjenning av innkalling/Saksliste. 
  
Sak 66/13) Godkjenning av referat fra styremøte den 15.10.13.  
  
Sak 67/13) Økonomi/Balanse. Foreningen har, nær årets slutt, akseptabel likviditet. 
Foreningen ser ut til å gå i balanse, evt med et lite overskudd. Kursene som helhet ser også ut 
til å gå i balanse. Bilag fra legeforeningen sentralt er spesifisert, og kan nå kontrolleres 
  
Sak 68/13) Forlengelse av kontrakt med Søtt og Salt. Dagens kontrakt vil sannsynligvis 
forlenges med ytterligere 5 år, totalt 10 år. Det jobbes med dette i disse dager. Styret foreslår 
at man siden forlenger kontrakten med 5 og 5 år. 
  
Sak 69/13) Brev fra Det Medicinske Selskab (DMSB) om bruk av legenes hus. Det må 
avklares hvilken rett, og til hvilke vilkår, Selskapet har til å benytte huset. HLF står ansvarlig 
for å drifte huset, og må sette grenser for hvor mye tid, og hvilke arealer, som kan avsettes til 
møtevirksomhet for DMSB. Spørsmål av denne art må stiles til HLF styre. 
  
Sak 70/13) Søknad om dekning av utgifter ved deltakelse på Landsstyremøtet for leger som 
ønsket å lobbyere for legers reservasjonsrett. Søknaden må avvises på formelt grunnlag. Slik 
støtte MÅ søkes på forhånd. 
  
Sak 71/13) Høring. Ny studieplan ved UiB. Eva Gerdts orienterer. Fakultetet har vedtatt 
todelt utdanning, Bachelor på 3 år og Master på 3 år. Videre endring av undervisningsform, 
mer utenfor sykehus, mindre kateterundervisnning, og endring av eksamener. Planen er 
detaljert i forhold til faginnholdet. Diskusjon om hensiktsmessighet av 3 års Bachelor-
studium. Man ser ulemper med få, og store, eksamener. Tvilsomt om kommunale akuttsenger 
er i stand til å ta imot studenter. 
  
Sak 72/13) Arbeidsmøte på Solstrand. Dessverre ikke mulig å finne en helg hvor alle hadde 
anledning. Helgen med færrest forfall blir 14.-15.februar (fredag-lørdag), og disse dagene er 
reservert. 
  
Sak 73/13) Møteplan vår 2014. Er revidert på grunn av flytting av arbeidsmøtet 
 
1) Tirsdag 21. jan styremøte 1930 
2) Solstrand Arbeidsmøte 14 – 15 feb 2014. Møtestart kl 1600. Slutt til lunch lørdag 
 
18. mars kl 19.30 (Øivind bortreist 18. – 24. mars) 
29. april kl 19.30. 
Årsmøte 27. mai  
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
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