Referat styremøte i Hordaland legeforening
17. november 2015 kl 19.30 på Legenes Hus
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord Moltumyr LSA,
kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Yngvild Skåtun Hannestad vara PSL, Christopher Elnan Kvistad Ylf,
Timo Kanehl, Nmf, Anne Laue, årsmøtevalgt
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Forfall: Eva Gerdts, LVS Anne Kristine Jordal NAMF Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt

61/15) Godkjenning av innkalling og saksliste
62/15) Godkjenning av referat fra styremøtet 20.10.2015
63/15) Referat fra ledermøte 12. – 13. november 2015 ved Gunnar Ramstad.
a) Regionutvalget skal være en støttespiller for tillitsvalgte som skal forhandle med
regionene. Region Midt og Region Vest har lite aktivitet i regionutvalgene. Helse
Nord og Helse Sørøst har aktive utvalg, men det er vanskelig å se hvilken konkret
nytte disse utvalgene har. Vi avventer utspill fra Rogaland og Sogn og Fjordane. Vi
vil diskutere videre om regionsutvalgene på arbeidsseminaret på Solstrand.
Er det noen tillitsvalgte fra Of el Ylf som ønsker å sitte i regionsutvalget?
b) Det er stor forskjell i kursaktivitet i de ulike lokalforeninger. Noen foreninger
har stor aktivitet, med store inntekter til enkelte foreninger. Disse foreningene har
også ansatt sekretærer som gjør mye av arbeidet. Hlf vil jobbe med spørsmål om
ansettelse av sekretær, og oppbygging av større kursaktivitet.
Det trengs uansett flere leger inn i kurskomiteen.
c) Det er stor variasjon i fylkesavdelingenes drift. Det er også stor forskjell på hvor
mange som leser fylkesavdelingenes hjemmesider.
d) Praksiskompensasjon utløser arbeidsgiveravgift ifølge Skattedirektoratet. Fra 1.
jan 2016 må foreningene beregne arbeidsgiveravgift. Men Akademikerne vil gå til
rettssak mot Staten om denne saken.
59/15) Honorar for styremedlemmer. Flere lokalforeninger har dette, og det antas
et den beste modellen er en lønn på 3990 kr pr år, støtte til data/ internett på 400 pr
mnd, samt refusjon for reisekostnader, da dette ikke utløser skatteplikt for mottager
Vedtak: Leder lønnes med 1G, og sekretær og kasserer lønnes med ½ G, utbetales
to ganger pr år.
Vedtak: De øvrige styremedlemmer lønnes med 3990 pr år, utbetales årlig.
Vedtak: Alle styrets medlemmer gis kr 400 pr mnd i datastøtte, utbetales årlig.
Vedtak: Alle styrets medlemmer gis reisegodtgjørelse etter regning, årlig.
Vedtak: Timo Kanehl lønnes 6000 kr årlig for å gjøre postarbeidet
58/15) Paraplyen. Første utgaven med ny redaktør, og vi er stort sett fornøyd. Dog
kan det gjøres noen forbedringer med lay-out, og evt forbedring av papirkvaliteten.
64/15) ”Egenbetaling av administrative systemer”. Endres 1.1.2016 Kort
orientering ved leder

65/15) Høringer. Foreslår at alle styrets medlemmer er aktive og sjekker høringer
under arbeid, og melder inn til leder saker som er av interesse for HLF.
Vedkommende styremedlem må da ha lest gjennom høringen, og gi et referat til
styret
66/15) Søknad om økonomisk støtte fra Norsk medisinstudentforening Bergen i
samarbeid med MSO. Folkehelseuken arrangeres i 2016. Dette er et arrangement
for studentene i Bergen. Dessuten arrangeres ”Min spesialitet” en foredragserie ved
diverse spesialister. Totalutgiften er på snaut 19.000 kr.
Vedtak: HLF vedtar en støtte på kr 7000 kr
Eventuelt
1) Aina Nærø Kristensen har skaffet ny ansvarshavende for Juletrefesten. Ylf har
ansvar for å skaffe ytterligere en person. Festen skal holdes den 10. jan 2016
2) Forslag fra Anne Laue om at informasjon fra Kurskomiteen kan legges ut på
nettsiden.
3) NB! Neste styremøte, den 15. des, holdes på Hotel Neptun kl 18.00. Møtet
avsluttes med middag på Lucullus.

Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………………………..

Tlf leder: 913 28445

