
 

         
 
  

                                          Ingvard Wilhelmsen 

                                          Foto: Emmaline S. Hekneby 

 

 

 

                                          Anne-Karin Rime, President Dnlf 

                                          Foto: Thomas B. Eckhoff  
 

 
 

 

 

 

               
Anne-Karin Rime 

                                              

                                             Paul Hansen 

Foto: Carl Martin Nordby      Foto: Carl Martin Nordby 

Sted: Quality Maritim hotel i 

Haugesund 

Tid:   Fredag 17. juni 2022 

Program 

Kl 18.00 Årsmøte med foredrag 

Kl 20.30 Middag 

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne 

invitere til Årsmøte på Quality Maritim hotel i Haugesund. 

 

Vi starter opp kl. 18.00 med Årsmøte. 

Deretter blir det foredrag med Ingvar Wilhelmsen kl.19.00 

etterfulgt av tale ved Anne-Karin Rime, president i Den norske 

legeforening. 

 

Middag kl 20.30. 

 

Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel! 
                                                      

Foredrag: Den kjente og kjære foredragsholder Ingvar 

Wilhelmsen kommer.  

Ingvard Wilhelmsen er professor emeritus ved Universitet i 

Bergen og spesialist i indremedisin og psykiatri. Han har i 26 

år drevet en liten Hypokonderklinikk på Haraldsplass 

Diakonale Sykehus og har skrevet flere bøker, bl.a. "Livet er 

et usikkert prosjekt", "Sjef i eget liv", "Kongen anbefaler" og 

"Det er ikke mer synd på deg enn andre". Han er godkjent 

veileder i kognitiv terapi. 

 

Underholdning: Paul Hansen. Han startet sin musikalske 

karriere i det Haugesundbaserte bandet Cortina, men er 

kanskje mest kjent som vokalist i Vamp 2008-2014. I dag er 

Paul frontfigur og låtskriver i Blest. Blest oppstod i kjølvannet 

av at Torbjørn Økland, Calle Apeland og Paul Hansen gikk ut 

av Vamp i 2014, og sammen startet de Blest. Siden den 

gang har de gitt ut to album, «blest» og «September». 

Bandet er i disse dager godt i gang med neste utgivelse. 

Innkalling til Årsmøte  

Fredag 17. juni 2022 



 

 

Årsmøteprogrammet 
 

Saksliste: 

 

Valg av møteleder 

● Godkjenning av innkallingen 

● Årsmelding for Rogaland legeforening 2021 

● Regnskap 2021 

● Budsjett 2023 

● Kurskomitéen årsmelding 2021 

● HLR årsmelding 2021 

● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2021 

● Primærmedisinsk forskningsfond – Rogaland, årsmelding og regnskap 2021 

● Vedtekter for Rogaland legeforening 

● Ærespris utdeling 

 

  

 

 

Påmelding for middag: 

I skjema på Årsmøte fredag 17. juni 2022 i Haugesund (legeforeningen.no)  innen 3. juni 2022. 

Gratis for leger og ledsagere. Det er begrenset plass så vær raskt ute! 

 

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker 

samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus. 

 

For tilreisende fra sørfylket  

Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss. 

 

For dem med over 1 time reisevei sponser RLF overnattingsutgifter på hotell med kroner 500,-. 

De som ønsker dekket overnatting må avtale dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn 

(post@rogalandlegeforening.no). 

 

 

Vel møtt! 

Peter Christersson 

Leder 
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