Møteprotokoll
Møtedato:

08. 01. 2014

Møtested:

Legenes Hus, Møterom Refsum Saksnummer:

Møtetid:

Kl. 09:00 – 17:00
157/13 - 166/13

Møtende medlemmer

Johan Torgersen, Marit H. Christiansen,
Marie Skontorp, Ruth F. Flenning, Tilde
B. Østborg, Jens Kristian Lind Larsen,
Anja Fogh Heen, Hanne S. Valeur (deler
av møtet)

Forfall

Heidi Espvik

Inhabilitet

Møteleder:
Fra sekretariatet:
Utlevert i møtet:
Orientering:
Diverse:

Sak
Møtende varamedlem
168/13 Marit H. Christiansen forlot møtet under
deler av behandlingen av saken
Johan Torgersen
Kristin Krogvold

Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

157/13

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

158/13

YLF - Hendt siden sist

159/13

YLF - Forum for yngre leger

160/13

YLF - Høring - søknad fra Norsk selskap for Trombose og Hemostase
om godkjenning som spesialforening

161/13

YLF - Tariff forhandlinger

162/13

YLF - Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i
2016

163/13

YLF - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for den
helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker

164/13

YLF - Høring - Landsstyremøtet 2014 - innmelding av lovsaker

165/13

YLF - Årsmøte/årsmøteseminar/vårkurs/tariffkonferanse 2014

166/13

YLF - Referatsaker/orienteringssak

Tilleggssaker:
167/13
168/13

YLF - Legers reservasjonsrett
YLF – YLF – Frikjøp av nestleder

157/13: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
YLF-157/13 VEDTAK:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
…….

158/13: YLF - Hendt siden sist
Forslag til referat:
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, eller om
saker som er av felles interesse for de øvrige styremedlemmene.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til orientering

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, eller om
saker som er av felles interesse for de øvrige styremedlemmene.

YLF-158/13 VEDTAK:

Styret tok saken til orientering
…….

159/13: YLF - Forum for yngre leger
Forslag til referat:
Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for yngre leger nummer 1/14 og
2/14.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for yngre leger nummer 1/14 og
2/14.

YLF-159/13 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning.

…….

160/13: YLF - Høring - søknad fra Norsk selskap for Trombose og
Hemostase om godkjenning som spesialforening
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 26. november 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill og kommentarer.]
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

08.01.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Det forelå brev fra Dnlf datert 26. november 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill og kommentarer.

YLF-160/13 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser, der det anbefales at
spesialforeningen godkjennes. Det anbefales at det innarbeides i vedtektene til foreningen at
en lege er leder av foreningen, jf Legeforeningens lover § 3.9.1 nr 3.
…….

161/13: YLF - Tariff forhandlinger
Forslag til referat:
Leder orienterte om status for forberedelsene til forhandlingene og styret drøftet saken.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

08.01.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Leder orienterte om status for forberedelsene til forhandlingene og styret drøftet saken.

YLF-161/13 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning.

…….

162/13: YLF - Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for
landsstyremøte i 2016
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 28. november 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det bes om
forslag til sted og lokal arrangør.

Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

08 .01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Det forelå brev fra Dnlf datert 28. november 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det bes om
forslag til sted og lokal arrangør.
YLF-162/13 VEDTAK:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser. Ylf stiller ikke som
medarrangør på landsstyremøtet i 2016.

…….

163/13: YLF - Legeforeningens landsstyremøte 2014 - forslag til tema for
den helsepolitiske debatt og forslag til saker under Sak 9 Aktuelle saker
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 4. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Det forelå brev fra Dnlf datert 4. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
om Ylfs innspill.

YLF-163/13 VEDTAK:
Sekretariatet og nestleder utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser. Som sak 9
foreslås «Kvalitet i en travel hverdag» og Spesialitetsstruktur. Som forslag til helsepolitisk
debatt foreslås et tema som berører hvordan utnytte helsevesenet kan benytte alle tilgjengelige
ressurser. Nestleder videreutvikler temaene før forslag sender Legeforeningen.
…….

164/13: YLF - Høring - Landsstyremøtet 2014 - innmelding av lovsaker
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 4. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
Ylfs å fremme lovendringsforslag.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet utarbeider brev til Dnlf med bakgrunn i styrets drøftelser.

08.01.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Det forelå brev fra Dnlf datert 4. desember 2013 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes
Ylfs å fremme lovendringsforslag
YLF-164/13 VEDTAK:
Det foreligger ingen forslag til lovsaker Dnlf fra Ylf på det nåværende tidspunkt.
…….

165/13: YLF - Årsmøte/årsmøteseminar/vårkurs/tariffkonferanse 2014
Forslag til referat:
Styret drøftet vårens program for årsmøte/ årsmøteseminar/ vårkurs/ tariffkonferanse.
Innstilling til vedtak:
Styret vedtok følgende:

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Styret drøftet vårens program for årsmøte/ årsmøteseminar/ vårkurs.

YLF-165/13 VEDTAK:
Styret diskuterte og vedtok program for årets årsmøte, årsmøteseminar og vårkurs.…….

166/13: YLF - Referatsaker/orienteringssak

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
YLF-166/13 VEDTAK:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.
…….

************ TILLEGGSSAKER ************

167/13: YLF - Legers reservasjonsrett
Forslag til referat:
Styret drøftet hvorvidt det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant Ylfs medlemmer
om legers reservasjonsadgang til å henvise til abort.
Innstilling til vedtak:
Formuleres i møtet.

08. 01. 2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Styret drøftet hvorvidt det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant Ylfs medlemmer
om legers reservasjonsadgang til å henvise til abort.

YLF-167/13 VEDTAK:

Ylf skal gjennomføre en spørreundersøkelse blant medlemmene om fastlegers
reservasjonsadgang. Tidspunkt og innhold i undersøkelsen fastsettes endelig etter at
regjeringens lovforslag foreligger.…….

168/13: YLF - Frikjøp av nestleder
Forslag til referat:
Styret drøftet hvorvidt ordningen om frikjøp av Ylfs nestleder skal videreføres etter februar
2014.
Innstilling til vedtak:
Formuleres i møtet.

08.01.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Styret drøftet hvorvidt ordningen om frikjøp av Ylfs nestleder skal videreføres etter februar
2014. Nestleder forlot møtet under deler av behandlingen av saken.

YLF-168/13 VEDTAK:
Frikjøp av nestleder videreføres for 50 % ut stilling ut juni 2014. Saken tas opp til ny
vurdering når perioden nærmer seg slutten. …….

