Referat Årsmøte Finnmark Legeforening
Kautokeino 29.03.19 kl 17.00
24 stemmeberettigede til stede.

1.
2,
3.

lnnkalling og dagsorden enstemmig godkient.

til møteleder. Peter Prydz ble valgt til referent.
Jostein Tørstad og Ane Emaus ble valgt til å signere protokollen.
Olav Gunnar Ballo ble valgt

Begge enstemmig.

Årsberetning for styret ble presentert av leder Paul O Røsbø.
Merknader:
Styret har også vært engasjert i saken om båtambulanse og anbud for dette.
Avdelingen ble representert på landsstyremøtet av Paul O Røsbø, Marit Karlsen og Arnt

R

Johannesen.
Flere engasjerte medlemmer som har deltatt i offentlig debatt: Hanne R lversen og lngvild
Agleda

h

l.

Årsmelding enstemmig godkjent med ovennevnte merknader.
Årsmelding for kollegia'l støttegruppe ble presentert av avdelingsrådgiverJostein Tørstad.
Enstemmig godkjent.
Årsmelding kurskomit6en ble presentert av leder Ane Emaus.
Enstemmig godkjent.

4.

Regnskap 2018 ble presentert av kasserer Kenneth Johansen. Det ble avsluttet med et
underskudd på 7000kr. Det er utestående kursrefusjon fra Legeforeningen sentralt på ca

30000kr, ikke regnskapsført. Enstemmig godkjent.

5.

Budsjett 2019 presentert av Kenneth Johansen.
Endring: 30.000kr utBift kurs- og møtestøtte for Lls 1.30.000kr inntekt kursrefusjon.
Tillegg: Styret bes om å se positivt på søknader om møtestøtte fra NMF.

6.

Valg

Valgkomit6ens innstilling ble presentert av Arve @stlyngen.
Følgende ble valBt til styre:

r
.
.

Leder: Paul Olav Røsbø

Styremedlemmer: lngrid Rønning
Axel Lupton

Varamedlemmer: Astrid Teigland og olav Gunnar Ballo
Alle enstemmig gjenvalgt til 01.09.2021.

Kurskomit6:
Aud Marie Tandberg, Cecilie Sture, Mette Aven, Petter Bye, ikke på valg
Siriann Gulsrud, ny, valgt for 4 år
lgor Lovre, ny, valgt for 4 år
Vara Catarina-Svenne Naumann, ikke på valg

Valgkomit6: Arve Østlyngen, Ane Kokkvoll og Maret Lajla Nedrejord.
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7.

Årsmøtesaker
A. Båtambulanse. Nytt anbud er sendt ut, vesentlig bedre enn før. Avdelingen har nå godt
samarbeid med Finnmarkssykehuset om dette. Styret ble anbefalt å skrive en artikkel til
Tidsskriftet.
B.

Styret utvides med en representant for Norsk Medisinstudentforening i neste periode.

rt med ambulansefly. Axel Lupton har deltatt i arbeidet med ny prosedyre.
Lite endringer, utenom mer bruk av sivile ledsagere.
C. Psykiat ritra nspo

Pasientene defineres som kommunens ansvar inntil flytransport er etablert. Dette er en
forskjellsbehandling mellom psykiatri og somatikk som burde være politisk uakseptabel. Det
burde også være incentiver knyttet til akseptabel ventetid for transport.

Årsmøtet ber styre vedta en uttalelse rettet til Luftambulansetjenesten og
Finnmarkssykehuset innen neste uke. Bes også presentert for media.
D. Regionutvalg Nord foreslår Marit Karlsen

til Legeforeningens sentralstyre.

E. Regionreformens potensiell konsekvenser for Legeforeningens organisering av
lokalforeninger. Det er oppnevnt en sentral arbeidsgruppe som skal utrede dette.

Enstemmig vedtak:
Finnmark ønsker å bestå som egen lokalavdeling også iframtida.

Videre ønsker avdelingen å representere Regionutvalg Nord i arbeidsgruppa som skal utrede
en justering av Legeforeningens lokale akse.

Møtet hevet kl 18.55.

Referat ved Peter Prydz
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Protokollsignatu r
Ane Emaus

lsigna

ein Tørstad

