
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  

tirsdag 20. mars 2018 kl. 13.00 i Legenes hus 

Møterom: Marie Spångberg i 4. etasje 

 

Tilstede: Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Berit 

Grøholt, Rolf Kirschner, Anette Gjørtz (sak 3 og 4) og Kristin Alfhei (referent) 

Forfall: Sigrun Solberg 

 

Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 13. februar   

Godkjent med mindre justeringer (neste styremøte blir 17. april)  

 

2. Årsmelding 2017 (utkast utdelt i møtet) 

Utkastet ble gjennomgått med diverse mindre justeringer. 

Signert regnskap og program for vår- og høstmøte blir vedlagt 

årsmeldingen.  

Brev til 70-åringene om oppfordring til medlemskap i ELF sendes ut før 

påske. (sendt 22. mars) 

 

3. Status vårmøte Trondheim 1.-3. juni 2018  

Invitasjon ble sendt ut 15. mars. 

Anette redegjorde for status. 

 

4. Høstmøte Soria Moria 4.-5. november 2018  

Status tas i neste styremøte 17. april. 

 

5. Forslag til endringer av vedtektene til ELF – oppfølging fra tidligere møter 

Sigrun og Berit rydder i dokumentet fra Sigrun og sender over rett 

versjon med endringer til Kristin. Redigert dokument må være klart 



 
 

innen neste styremøte 17. april. 

 

6. Generelt om høringer 

 

Dersom styret støtter konklusjonen til hovedforeningen/utvalget, gis det 

uttrykk for dette. Styret bør være mest mulig enig før innsending, men 

leder gis fullmakt til å uttale seg aleine dersom for eksempel svarfristen 

er kort.  

 

- Forslag til strategi for Legeforeningens internasjonale arbeid 

Styret støtter konklusjonen basert på Rolfs utkast til høringssvar og 

støtten ble sendt Bjørn Oscar Hoftvedt på e-post 20. mars. 

 

- Brev fra Rådet for legeetikk – oppfordring til å kartlegge de viktigste 

etiske utfordringene innen deres fag.  

Tones forslag fra styret i ELF ble sendt på e-post til Svein Aarseth 20. 

mars. 

 

- Ny spesialforening – Legers forening for kvalitetsforbedring og 

pasientsikkerhet 

Endelig høringssvar formuleres av Tone før høringsfristen 02.04. 2018  

 

- Deltakelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via digitale 

løsninger  

Endelig høringssvar formuleres av Tone før høringsfristen 03.04. 2018  

 

- Kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere 

kjønnsbalanse ved opptak til medisinstudiet 

Endelig høringssvar formuleres av Tone før høringsfristen 30. mars. 

 

- Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk 

Styret støtter dagens retningslinjer om fire alkoholenheter til 

festmiddager. 



 
 

        Endelig høringssvar formuleres av Tone før høringsfristen 15.04. 2018 

 

7. Eventuelt 

 
- Fotografering av foredragsholderne på vår- og høstmøtene: 

Forslaget er å finne en hobbyfotograf blant påmeldte deltakere, 
eventuelt spørre Anette i CC.  
 

- Websidene til ELF: Nye nettsider til legeforeniningen.no vil også 
gjelde for underforeningene, herunder sidene til ELF. 

  
- Boksalg under vår- og høstmøtene (primært på Soria Moria):   

ELF bør ikke tillate direkte boksalg, men at forfatter av boken kan 
opplyse om hvor boken kan bestilles. (E-post/telefon) 

 

- Neste styremøter: 17. april, 1. juni (Trondheim) 
 
 
Referent:  
Kristin Alfhei 
20/03/2018 

 

 


