Referat styremøte i Hordaland legeforening
15. desember 2015 kl 18.00 på Hotell Neptun
Til stede: Gunnar Ramstad, leder, årsmøtevalgt. Aina Nærø Kristensen, Of, nestleder, Tord Moltumyr LSA,
kasserer, Øivind Wesnes, Af, sekretær, Anne Kristine Jordal NAMF, Eva Gerdts, LVS, Timo Kanehl, Nmf, Anne
Laue, årsmøtevalgt, Kimberly Kleftås, årsmøtevalgt
Gjest: Katja Løvik, redaktør Paraplyen
Forfall: Karin Stang Volden PSL, Christopher Elnan Kvistad Ylf,

66/15) Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent
67/15) Godkjenning av referat fra styremøtet 17.11.2015. Godkjent, og kan
offentliggjøres på nettet.
68/15) Orientering om Legenes hus. Leder deltok ved Det medicinske selskaps
julemiddag som ikke ble holdt på Huset
69/15) Søknad om økonomisk støtte til Medisinerstudentenes ball. Søknaden
avslås pga at arrangementet faller utenfor retningslinjene for økonomisk støtte.
70/15) Kvinnsland-utvalget har invitert til en innspillsrunde, der alle har uttalerett.
Frist 15.02.16. Styret debatterer organisasjonen av helseforetakene, om regionene
skal bestå, om eierskap osv. Ylf og Of, sammen med PSL må se på saken. Politisk
avgjøres hvor makten skal ligge. Vil et stort ”Sykehusdirektorat” være en bedre og
mer effektiv organisasjonsform? Bør Helsedirektoratet kunne administrere dette,
med de ressurser de allerede har, både økonomisk og personellmessig? Uansett bør
styringen ha et regionalt tilsnitt. Styret ønsker å arbeide videre med dette på
Styreseminaret på Solstrand.
20.-21. jan skal det arrangeres et ledermøte i DNLF, og sannsynligvis vil denne
saken bli debattert da.
58/15) Paraplyen og Nettsider. HLF og Paraplyen bør på Facebook, for å skape
mer interesse for Hlfs nettside og Paraplyen. Styret er positive til at HLF oppretter
en Facebookside. Det kommer ut et julenummer.
71/15) Kurskomiteen. Status. Økonomi. Hjemmeside.
Tove Hellem, kurskoordinator, tar imot påmeldinger, skriver regninger osv. Hun er
ansatt, og lønnes av DNLF. Hun ønsker undertegnet ”regnskapsavtaler” for alle
kurs. Dette for at koordinator kan innbetale inntekter fra kursene til HLFs konto.
Kurskomiteen vil alltid påse at kursene avlyses hvis påmeldingen er for lav.
Dermed skal kursene alltid går i balanse eller med overskudd.
HLF styre mener at Kurskomiteen bør legge all informasjon på HLFs hjemmeside,
om kurskomiteens medlemmer, komiteens aktivitet, hvilke kurs som arrangeres
osv. En slik informasjonsside skal også inneholde kontaktinformasjon, og dermed
gjøre det enklere å kontakte kurskomiteen.

Eventuelt
1) Juletrefest arrangeres 10.01.16 kl 17-19, dette annonseres i Paraplyen. Fredrik
ved Søtt og Salt er kontaktperson, og administrerer mat (pizza og kake).
Programmet er som før, med tryllekunstner og godteposer.
Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………………………..

Tlf leder: 913 28445

