
 
 
Referat fra digitalt styremøte i Eldre legers forening  
mandag 7. desember kl. 12.00 – 13.00  
 
Tilstede:  
Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Berit Grøholt, Ragnhild Halvorsen, Rolf 
Kirschner, Ingrid Slørdahl Conradi, Øivind Lie og Anette Gjørtz (sakene 1-5) og Kristin Alfhei 
(referent) 
 
Forfall: Sigrun Solberg 

Agenda: 

1. Runde rundt bordet 
Fra styremedlemmer og kort status fra CC/Gyro. Selskapet slår seg sammen fra 
1.1.2021 og for ELF betyr sammenslåingen i korthet ut på at Anette Gjørtz ikke blir 
med videre. Kontaktperson fra det nye selskapet blir Øivind Lie og Mimmi Cathrine 
Lie. 
 

2. Oppsummering og tanker rundt digitalt høstseminar 4. november 
Styret ønsker ingen gjentakelse av digitale møter.  
 

3. Eventuelt nytt digitalt møte 29. januar 
Møtet avlyses. 
 

4. Vårmøte i Ålesund 11.-13. juni 2021 
Fysisk møte planlegges som normalt. Kurskomiteen har dialog med foredragsholdere. 
 

5. Sted for vårmøte 2022 
Styret ønsker å avholde vårmøte på Røros 10.-12. juni.  
CC/Gyro følger opp. 
 

6. Legeforeningens landsstyremøte del 2, 30.11-1.12 
Tone og Fin deltok. Legeforeningens satsningsområde frem mot stortingsvalget: 
"Helse og trygghet først". 
 

7. Økonomi  
Temaet ble ikke diskutert, men status er som følger:  
Elf har søkt SOP om 100 000 kr for gjennomføring av vår- og høstmøte med mulighet 
for et større beløp dersom fysiske møter lar seg gjennomføre. Generelt har vi god 
økonomi og tilskuddet for 2020 er ikke overført. Saldo: kr. 295.538 (Kontingent 2. 
halvår på kr. 119.300,- er bokført den 20.11.20 

 
 



 
 

8. Eventuelle høringer 
Forespørsel om å bidra til Legeforeningens erfaringsrapport om covid-19 
Høringsgrunnlag    

Svarfrist: 24.12.2020 

Styret ønsker å bidra med erfaringer og Tone lager utkast til høringssvar fra ELF.  
(Se eget vedlegg) 

9. Eventuelt:  
Styret ønsker å skaffe tilbud fra flere kongressarrangører enn kun CC/Gyro. 

- Tone spør Anette om hun vil lage et enmannsforetak og bistå oss som tidligere. 
- Rolf undersøker med et konkret firma 
- Kristin forespør andre i sekretariatet med erfaring ved bruk av kongressarrangører.    

Ylf brukte i 2019 eventbyrået CIC Event - Eventbyrå og kongressbyrå i Oslo 

 

- Julehilsen til medlemmene sendes ut i løpet av uke 51. 
 
Neste styremøte i ELF: Torsdag 28. januar i Legenes hus. Møterom Skjelderup i 1. 
etg. er reservert. Tidspunkt: kl. 12.00 – 15.00. Kristin bestiller lunsj kl. 12.00. 
Møtestart kl. 12.30. Dersom smittesituasjon i Oslo ikke tillater fysisk møte, avholdes 
møtet digitalt over Teams.  
Ny dato: 3. februar - AVLYSES 
Ny dato: 3. eller 4. mars (avbestillingsfrist Ålesund 9. mars) 

 

Referent: 10.12.20 Kristin Alfhei 

 

 
 

 

 
  

  

 
 
 
 

https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/foresporsel-om-a-bidra-til-legeforeningens-erfaringsrapport-om-covid-19/hoeringsgrunnlag/
https://www.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2020/foresporsel-om-a-bidra-til-legeforeningens-erfaringsrapport-om-covid-19/hoeringsgrunnlag/
https://cic.no/


 
 
 


