Referat fra styremøte i Hedmark legeforening
19.10.2019
Klokkeslett:
Sted:
Tilstede:
Forfall:

kl. 14-16
Radisson Blu Resort Trysil
Martin Chapman, Kristine Gaarder, Ragnhild Dybvig, Harald Sanaker, Frode Berre, Jon
Iver Fougner
Fredrik Eng, Mona Solberg (YLF har ikke valgt representant)

40/19 Konstituering av styret
Styret konstituerte seg selv. Det nye styret fordelte ansvar og oppgaver mellom seg slik:
•
•
•

Harald
Kristine
Jon Iver

kasserer
nestleder
sekretær

03/19 Hedmarksseminaret 2019. Evaluering
Det er kommet mange evalueringer. Kristine går igjennom disse og oppsummerer disse på neste
møte.
38/19 Årsmøtet HELF 2020
• Dato 20.8.2020.
• Sted: Elgstua
o Lokalene er bestilt
• Forslag til program:
o Invitere Marit Hermansen, Ragnhild kontakter henne
o Bernt Olav Volungholen http://operabernt.no
41/19 Forespørsel om støtte til driften av Med Hum.
MedHum har spurt om vi vil støtte med bidrag til aksjonen og til drift av aksjonen. Dette er behandlet
tidligere år; Vi støtter i utgangspunktet MedHum med et større beløp årlig. Andre formål støtter vi i
spesielle tilfelle.
Vedtak
Vi gir kr 5 000,00 til driften og kr 10 000,00 til aksjonen når den kommer.
42/19 Kompensasjon til tillitsvalgte som deltar på intervjuer ved ansettelse av nye fastleger i
kommunen.
Vedtak
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Vi kontakter Legeforeningen og hører hva som er vanlig praksis ellers i landet og hvilket råd de har å
gi. Ragnhild skriver utkast til brev. Forholdet vil også gjelde annet tillitsvalgtsarbeid og for alle
kommuner tilsammen kan det bli et betydelig årlig beløp.
43/19 Hedmarksseminaret 2020
Vedtak
Nomenklatur Korrekt navn på arrangementet er Hedmarksseminaret (med to «s»-er)
Dato
Fredag til lørdag i uke 42, 16. – 17. oktober, Kristine booker hotell
Styremøte
etter lunch lørdag 17. oktober
Programforslag
• Sigbjørn Johnsen
• Avventer resultat av evalueringen for å se om det er innspill der.
44/19 Saker til felles møte med Oppland legeforening
Dato 7. november
Tid
18:00
Sted Hoel gård på Nes
Saker Saksliste settes opp i samarbeid mellom lederne i de to foreningene
45/19 Fokus/arbeidsområder fremover?
Høringer
Vi uttaler oss ikke i de fire høringene som er kommet, tre er ikke relevante og
akuttmedisinforskriften har vi uttalt oss om tidligere
Sykehussaken og fastlegeordning følger vi fortløpende.
46/19 Deltagelse på «Seminar for lokalforeninger, regionutvalg og konserntillitsvalgte». Dekning
av utgifter.
Leder deltar og får dekket utgifter av Legeforeningen.
Vedtak:
Vedtak som gjelder for 2019 og 2020: Nestleder deltar og får dekket utgifter av HELF automatisk.
Øvrige styremedlemmer deltar etter avtale. Jon Iver deltar i år på siste dag i år og får dekket utgifter
av HELF.
47/19 Endringer i nettsiden til HELF fra 2020.
Nye hjemmesider ble demonstrert og innspill notert som sendes til nettredaksjonen i Legeforeningen.
48/19 Møtedatoer fremover
Neste møte:
Dag: torsdag 5. desember
Sted: Hjemme hos Ragnhild Dybvig, Romedal, Oppmøte på kafe ØST kl 17:30 for de som kjører
sammen fra Elverum.
Tid
kl. 18:00
Mat: Kristine bestiller juletapas, Frode handler drikke.
Datoer første halvår 2020
30. januar 2020 – kl. 18:00 – Hedmark spesialistsenter
19. mars 2020 – kl 18:00 – felles møte med Oppland, Oppland bestiller sted
Eventuelt
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•
•
•
•

Skal vi ha styreseminar våren 2020? Ideer medbringes til neste møte.
Reiseregninger for 2019 skal leveres til Harald innen 1.12.2019, reiseregningsskjema fra
Legeforeningen benyttes
Fondet til Gammeldoktoren må ha en egen bankkonto
Harald representerer HELF i programkomiteen for den 7. nasjonale konferansen i alders- og
sykehjemsmedisin
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