Møteprotokoll
Møtedato:

24.03.2014

Møtetid:

Kl. 10:00 – 17:00

Møtested:

Sola Strand Hotel, Stavanger

Saksnummer:

023/14 - 030/14

Følgende møtte
Johan Torgersen, leder
Marit H. Christiansen, nestleder
Tilde Broch Østborg
Jens Christian Lind Larsen
Marie Skontorp
Hanne Støre Valeur, redaktør
Anja Fog Heen
Heidi Espvik
Ruth Foseide Flenning
Forfall

Inhabilitet

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Sak

Johan Torgersen
Sekretariatsleder/advokat Kristin Krogvold og
rådgiver/advokatfullmektig Jon Ole Whist

Utlevert i møtet:
Orientering:
Diverse:
Dokumentet er godkjent elektronisk

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel

023/14

YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

024/14

YLF - Hendt siden sist

025/14

YLF - Forum for yngre leger

026/14

YLF - høring om forslag til forskrift om forsøksordning med
spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

027/14

YLF - Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift for
internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientog brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten

028/14

Retningslinjer for Ylfs lederstipend

029/14

YLF - Hovedtariffoppgjøret 2014 orientering

030/14

YLF - Årsmøte/årsmøteseminar/vårkurs/tariffkonferanse 2014

023/14: YLF - Møteprotokoll fra sist møte refereres

INNSTILLING TIL VEDTAK:

Protokollen tas til etterretning.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Protokollen var utsendt i forkant av møtet, og godkjent pr epost.
YLF-023/14 VEDTAK:
Protokollen tas til etterretning.

024/14: 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.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
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-024/14 VEDTAK:
Styret tok saken til orientering.

025/14: YLF - Forum for yngre leger
Forslag til referat:
Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for yngre leger nummer 2/14, 3/14
og 4/14. Styret drøftet videre Ylfs nettsider/sosiale medier
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Deadline for 2/14 er utløpt. Styret drøftet arbeidet og fordeling av oppgaver til Forum for
yngre leger nummer 3/14 og 4/14. Styret drøftet videre Ylfs nettsider/sosiale medier

YLF-025/14 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning.

026/14: YLF - høring om forslag til forskrift om forsøksordning med
spesialistutdanning av leger i avtalepraksis
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 11. mars 2014 vedrørende ovennevnte, der Ylf anmodes om å
komme med innspill. Utsatt høringsfrist er 24. mars 2014.
Innstilling til vedtak:
Det utarbeides et endelig høringssvar under styremøtet, basert på utkast fra to
styremedlemmer og styrets drøftelser.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Det forelå brev fra Dnlf datert 11. mars 2014 vedrørende ovennevnte, der Ylf anmodes om å
komme med innspill. Utsatt høringsfrist er 24. mars 2014.

YLF-026/14 VEDTAK:

Det ble utarbeidet et endelig høringssvar under styremøtet, basert på utkast fra to
styremedlemmer og styrets drøftelser.

027/14: YLF - Innspill til Helsedirektoratets arbeid med ny felles forskrift
for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og
pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
Forslag til referat:
Det forelå brev fra Dnlf datert 25. februar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om
Ylfs innspill.
Innstilling til vedtak:
På grunn av den knappe tidsfristen, utarbeider styret et høringssvar i denne saken på
styremøtet.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Det forelå brev fra Dnlf datert 25. februar 2014 vedrørende ovennevnte, hvor det anmodes om
Ylfs innspill.

YLF-027/14 VEDTAK:
Styret diskuterte saken, og utarbeidet høringssvar i styremøtet.

028/14: Retningslinjer for Ylfs lederstipend
Forslag til referat:
Styret fikk forelagt forslag til retningslinjer for Ylfs lederstipend for gjennomgang og
drøfting.
Innstilling til vedtak:
Sekretariatet innarbeider styrets innspill i de foreslåtte retningslinjene, for foreleggelse og
vedtakelse på neste styremøte.

25.02.2014 YNGRE LEGERS FORENING - UTVALG
Saken ble utsatt til behandling på det neste styremøtet.
YLF-017/14 VEDTAK:
Saken ble utsatt til behandling på det neste styremøtet

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret fikk forelagt forslag til retningslinjer for Ylfs lederstipend for gjennomgang og
drøfting.
YLF-028/14 VEDTAK:
Sekretariatet innarbeider styrets innspill i de foreslåtte retningslinjene. Reviderte
retningslinjer fremlegges styret til orientering på neste styremøte.

029/14: YLF - Hovedtariffoppgjøret 2014 orientering
Forslag til referat:
Leder orienterte styret om forberedelsene til tariffoppgjøret med Spekter 2014.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til etterretning.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Leder orienterte styret om forberedelsene til tariffoppgjøret med Spekter 2014.
YLF-029/14 VEDTAK:
Styret tok saken til etterretning.

030/14: YLF - Årsmøte/årsmøteseminar/vårkurs/tariffkonferanse 2014
Forslag til referat:

Styret diskuterte program og gjennomføring av Ylfs vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte
2014.
Innstilling til vedtak:
Styret tok saken til orintering.

24.03.2014 YNGRE LEGERS FORENING
Styret diskuterte program og gjennomføring av Ylfs vårkurs, årsmøteseminar og årsmøte
2014.

YLF-030/14 VEDTAK:
Styret tok saken til orientering.

