
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

16. mars 2015 kl 19.30 på Legenes Hus 
 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør 
årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Kristin Cotta Schønberg, vara LSA, Ingunn Glenjen NAMF,  Aina Nærø 
Kristensen, Of, Eva Gerdts LVS, Christopher Kvistad vara Ylf, Torunn Hjøllo vara Nmf 
Forfall: Christian Busch, kasserer, Årsmøtevalgt       
 
SAK 15/15) Godkjenning av innkalling/saksliste. 
  
SAK 16/15) Godkjenning av referat fra styremøte/arbeidsmøte januar 2015. Godkjennes med 
korreksjoner av leder. Sekretær sender korrigert versjon til styrets medlemmer 
  
SAK 17/15) Støtte til mentorseminar for Nmf. Behandlet på pr. e-mail før møtet. Vedtatt 
støtte som tidligere år. HLF står for lokalet (Legenes Hus) med enkel bevertning. Det 
bevilges en støtte på maks kr 20000. 
  
SAK 18/15) Høring: Akademikerprisen. HLF foreslår Ingvard Wilhelmsen. Eva Gerdts 
skriver et høringssvar som oversendes leder. 
  
SAK 19/15) Høring: Betegnelsen «Lokalforening» vs ”Fylkesavdeling”. HLF mener at man 
bør beholde navnet ”Lokalforening”, og støtter ikke forslaget om endring. Vi synes det er 
naturlig å ta opp saken igjen når evt kommune- og fylkesgrensene endres. Leder forfatter et 
høringssvar. 
  
SAK 20/15) Høring: Lovendring 3-3-3. Mener, som Sentralstyret, at det allerede er for lang 
tid mellom valg og funksjonsperiode. Støtter derfor Sentralstyrets forslag om at 
funksjonsperioden fortsatt skal være fra 1. september i valgåret, med noe fleksibilitet fram til 
31.10. HLF støtter Sentralstyrets forslag. Leder forfatter et kort høringssvar. 
  
SAK 21/15) Høring: Legeforeningens samarbeid med andre. Det bør defineres bedre hva som 
menes med ”uenighet og ”bred uenighet” i Sentralstyret. Espen Rostrup utformer et 
høringssvar. 
  
SAK 22/15) Høring: Arbeids- og prinsipprogram. Sentralstyret har forsøkt å skille klart 
mellom disse programmene. Dog er det fortsatt vanskelig å se de store forskjellene. Mange 
formuleringer er like i de to programmene. Arbeidsprogrammet mangler mye i forhold til 
konkrete tiltak, og bør i større grad inneholde tiltak som er målbare. Hva menes med 20% 
forbedringsarbeid? HLF finner det også påfallende at det er lagt lite vekt på forskning i 
Arbeidsprogrammet. Christopher Kvistad forfatter et høringsforslag. 
  
SAK 23/15) Høring: Pensjon (2 separate høringer) HLF avgir ingen høringsuttalelse 
  
SAK 24/15) Styrets representasjon ved Landsstyremøtet DNLF 2015 i Trondheim. Leder skal 
representere Regionsutvalget. Dermed skal HLF stille med vararepresentant for leder. Karin 
Stang Volden er leders personlige vara, og skal dermed representere HLF styre, sammen med 
Espen Rostrup. 
  
SAK 25/15) Søknad fra LEO/Nmf om støtte til utvekslingsarbeid på kr 6200. Dette gjelder 
utveksling av studenter, der norske studenter reiser til andre land, og utenlandske studenter 
besøker Norge. Styret mener dette ligger innenfor vårt arbeidsområde, og det har lokal 



forankring. Det bevilges kr 6.200 i støtte. Vi anbefaler at Nmf også søker om støtte hos de 
andre lokalforeningene på Vestlandet, Rogaland og evt Sogn og Fjordane. 
  
SAK 26/15) Søknad om økonomisk støtte til Nordisk medisinstudentkonferanse/ Nmf. Dette 
er et nordisk arrangement, som i 2015 arrangeres i Hordaland. Det søkes om 28.500 i støtte 
fra HLF. Søknaden avslås, med anbefaling om at det søkes støtte sentralt, da dette er et 
nasjonalt/ internasjonalt arrangement. 
  
SAK 27/15) Orientering fra leder.  
a) Søknad om landsstyremøte 2017. Kun Vestfold, Sandefjord, har meldt sin interesse i 
tillegg til Hordaland. Leder har sjekket med Hotel Ørnen, og de har mulighet til å arrangere 
møtet..  
b) Årsmøte/ Seminar: Magnussen og Kvinsland er positive, men har ikke bekreftet.   
c) Økonomi: Pr dags dato er det anstrengt likviditet i foreningen, men det kommer snart en 
utbetaling fra DNLF 
d) Styrerommet: Forbindelsen mellom PC og projektor må være enkel og trådløs.  Bilder på 
veggene blir diskutert. Originale arkitekttegninger bør opp. Foreslår å kopiere bildene av 
tidligere ledere i HLF i en mindre størrelse.  
Hvem har rett til å bruke rommet? I utgangspunktet er rommet eksklusivt for Hordaland 
legeforening. Dette tas opp direkte med husstyret. 
e) Trygg trafikk «førerkortkurs». Utsettes 
f) Valg 2015. Utsettes. 
g) Rapport fra Yrkesforeningene: YLF/OF-faste stillinger? AF/LSA – Situasjon På Voss. 
Andre lokale problemer? Utsettes 
h) Neste Paraply? Økonomi? Utsettes 
 
  
Eventuelt. 
Ingen saker. Neste møte i HLF styre er 28.04.15 
  
 
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   416 16595  
 


