
 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I ROGALAND LEGEFORENING, 

17.6.22 KL 18.00-18.45, QUALITY MARITIM HOTEL, HAUGESUND 

Antall deltakere på årsmøtet: 55 

Årsmøtet ble åpnet og avsluttet av leder Peter Christersson. 

 

1 Valg av møteleder 

Cecilie Fredvik Torkildsen var møteleder. 

 

2 Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen ble godkjent. 

 

3 Årsmelding for Rogaland legeforening 2021 

Leder Peter Christersson presenterte årsmeldingen, inkludert målsettingene for styret 

for 2021-2023. Ingen innspill kom. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

 

4 Regnskap 2021 

Regnskapet ble presentert av leder Peter Christersson. Regnskapet ble godkjent. 

 

5 Budsjett 2023 

Budsjettet ble presentert av leder Peter Christersson. Budsjettet ble godkjent. 

 

6 Kurskomitéen årsmelding 2021 

Peter Christersson presenterte og redegjorde for kurskomitéens arbeid. 

Årsmeldingen ble godkjent. 

 

7 HLR Årsmelding 2021 

Leder for HLR, Terje Vevatne, redegjorde for HLR’s arbeid i 2021. Årsmeldingen ble 

godkjent. 

Det kom to spørsmål fra salen hvor Vevatne svarte bekreftende på at det gjøres  

oppsøkende aktivitet etter avisomtaler av legemedlemmer, og om at det for tiden ikke 

er støttelege i Haugesund. Støtteleger fra sør-fylket reiser til Haugesund ved behov. 

 

8 Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2021 

Peter Christersson presenterte årsmelding og regnskap for Stavanger 

Tuberkulosefond. Utgiftene til regnskap, revisjon og årsavgift er større enn 

renteinntektene og fondsstyret ønsker å søke om endring i statuttene slik at også 

fondets kapital kan brukes til formålet og ikke bare avkastning. Dette må først 



årsmøte-behandles og er meldt som sak til Årsmøte for 2023. 

 

9 Årsmelding og regnskap 2021 Primærmedisinsk forskningsfond – 

Rogaland 

Peter Christersson presenterte årsmelding og regnskap. 

 

10 Vedtekter for Rogaland legeforening 

Det ble vist til vedtektene publisert på hjemmesiden for Rogaland legeforening. 

Ingen forslag til endringer er kommet verken innen fristen eller etterpå. 

 

 

11 Ærespris 

Rogaland legeforening tildeler ærespris til Kari Ersland. 

Leder Peter Christersson redegjorde for prosessen rundt nominasjon og styrets valg 

av kandidat etter at det var kommet inn 7 forslag fra medlemmene. 

Et trykk av Elin Gabrielsen og blomster ble overrekket Kari Ersland. 

 

 

Peter Christersson, sign. 20.6.22   Heidunn S. Nordtveit, sign. 20.6.22 

leder       referent  


