
 

 

 

 

Referent: Marianne Rask 

Tilstede: 
Kristin Karstad 
Jon Lunde 
Morten Kase-Berg 
Halvard Bø 
Trygve Kase 
Jens Kristian Lind Larsen 
Katrine Romstad 
Tone Eriksen 
Christina Fredheim 
Petter Brelin 

Kopi til(forfall merkes med *) 
Flora Asadi* 
Barbro Kvaal* 
 
 

 

 

STYREMØTE ØSTFOLD LEGEFORENING 09.04.13 Marché, Rygge kl. 19.00 

Sak. 

nr. 

 Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

10/13 Godkjenning av innkalling og forrige referat 

Agenda og referat godkjent 

 

 

11/13 Gå gjennom årsmelding og agenda for årsmøtet 

Finn Nilsson kommer og snakker om  

Valgkomiteen kommer ikke på styremøtet – T. Kase leder valget 

Tillitsvalgte fra Yrkesforeningen skal formeldt velges inn i Styret 

 

Regnskap: ved kasserer H. Bø 

 

Arbeidsprogram: Skal det legges til et punkt om at man oppfordrer 

legene i de ulike regionene til å holde lokale medlemsmøter. 

 

Lars Erik Hansen Moss lokalmed. Senter – tillitsvalgte AF – kommunalt 

ansatt. 

Listen over tillitsvalgte i kommunene oppdateres hvert år før årsmøtet. 

 

12/13 Tildeling av stipend, tema og størrelse? Bør dette bli en sak under 

årsmøtets budsjettbehandling? 

Leder har kontaktet legeforeningen for å få forslag til hva man kan gi 

stipend til.  

De ulike foreninger kan selv bestemme det.Hvor mye penger skal 

foreningen ha på konto? 

Forslag til at det skal stå ca 500 000 på foreningens konto, enstemmig 

 



vedtatt av styret. 

Bør komme frem at det er fagforeningsoppgaver 

Forslag til tema/ stipend:  

A og B preparater 

Forslag samling / invitasjon til alle tillitsvalgte i Østfold 
Tillitsvalgte og personer som kunne tenke seg å ha verv som tillitsvalgte. 
Våren 2014. 
 
Diskusjon på hvordan engasjere de tillitsvalgte og medlemmer i Østfold 
 
Sykehusets tillitsvalgte ønsker mye kontakt med sykehus leger 
 
Invitere alle lederne i nasjonale foreningene til dette møtet 
 
Hvem kan tenke seg å bli med i gruppe som jobber med aktuelle kurs 
Morten 
Trygve 
Jens 
Kristin 

13/13 EVT. 

Ingen saker til evt fra andre medlemmer i styret  

Hvordan avholde valg i PSL – sende mail til alle medlemmene. 

Trygve sender inn forslag til tekst, sekretær sender ut til alle 

medlemmene 

 

YLF: Kurs i forrige uke Jens Lind Larsen 

4. året på rad tillitmannskurs OF og YLF ca 20 på kurs 

Bjørn Ove overenskomst 

Johan Torgersen arbeidstid og legers lange arbeidsdager 

Fremtidsbilde legehjemler  

Jon Helle arbeidssituasjon tillitsmannsrollen 

 

Trygve Kase:  

Geriatri rehabilitering ortopedi GRO 

Næringsutvikling Moss 

Kommuneeid 

30 mai kl. 08.30 

Professer A Bergeland: økonomi og kvalitet. Trene gamle så du holder 

deg frisk lengre. For å forhindre innl på sykehjem.  

Mosseregionsens næringsutvikling.  

 

Halden kommune dårlig økonomi 

Opprette et innsatsteam for å rehabilitere trene opp de som er i ferd med 

å trenge innl eller akkurat er kommet ut fra sykehus / sykehjem for å 

forhindre ny innl.  

 

 

 


