
        
  
Referat fra STYREMØTE i Hordaland legeforening 
  24. august 2010 på Legenes Hus 
 

Til stede: Gunnar Ramstad, leder, Christian Busch, nestleder, kasserer, årsmøtevalgt, Espen Rostrup, redaktør, 
årsmøtevalgt,  Øivind Wesnes, sekretær, Af, Tord Moltumyr LSA, Kathe Aase PSL, Einar Svendsen LVS, 
Bjørg Bakke, Nmf, Eivind Solheim YLF, Kjell Vikenes OF 
Forfall: Gro Altenau  Namf  
 
2810) Referat fra styremøte 20.04.10. Utsettes. Sekretær sender ut referatet på nytt. Styret 
vedtar å fjerne passordbeskyttelsen fra referatene 
 
29/05) Paraplyen. Problem at annonseinntektene er lave, og dermed antall redaksjonelle sider 
uforutsigbart. Dermed vanskelig å planlegge antall sider i hvert blad. Vil utrede om 
annonsesituasjonen ville endre seg med flere lesere,- eksempelvis i et regionsblad. Primært 
ønsker styret å fortsette som før. Cox har så langt ønsket å utgi 6 numre pr år 
 
02/10) Legenes Hus. God økning i omsetningen. Men økt omsetning gir økt slitasje. 
Anbefaler støydempning av stuene, pga dårlig akustikk. Selskapets rettigheter i huset er 
beskrevet i avtalen mellom Selskapet og HLF. Selskapet har rett til vederlagsfritt å holde 
møter, men skal betale for mat og renhold. Styret skal påse at Selskapet ikke kreves for 
husleie, og Hordaland legeforening må evt dekke denne regningen. 
 
29/10) Møtedatoer tom. juni 2011, alle dager kl 19.30: 

• 21. september 2010 
• 2. november 2010 
• 30. november 2010 
• Arbeidsmøte 14 – 15. januar 2011. Møtestart fredag kl 1600, slutt lørdag 1300 
• 15. februar 2011 
• 15. mars 2011 
• 3. mai 2011 

Hordaland legeforenings Årsmøte, med VALG, 31. mai 2011 
DNLF Landsstyremøte med valg og 125 års jubileum Oslo 25 – 27. mai 2011 
 
30/10) Oversikt over høringer. Noen vil være interessante, slik at alle styremedlemmer bør 
sjekke, og melde inn til styret. 
Høring om sykemeldinger 
Høring om ny lov om helsetjenesten i kommunene kommer til høsten. 
 
Evt 
 

1) Turnus. Søknadsbasert 2 års nybegynnerstilling. Autorisasjon etter denne. Ingen rett 
til nybegynnerstilling. DNLF har gitt offisielt tilsvar i dag 

2) Legevakt. Manglende oppmøte blant vaktleger blir kort debattert 
 
Referent: Øivind Wesnes Hordaland Legeforening                                                                                                         
Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   ……….……………………………………..     Tlf leder:   913 28 445 


