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STYREMØTE ØSTFOLD LEGEFORENING 14.05.13 Marché, Rygge kl. 19.00 

Sak. 

nr. 

 Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

14/13 Godkjenning av dagens agenda og referat fra forrige møte 09.04.13 

Agenda godkjennes 

Referat fra forrige møte godkjennes. 

 

De nyvalgte årsmøtevalgte representanter er invitert. 

Sittende styre presenterer seg. 

 

 

15/13 Oppsummering etter årsmøtet 

 Det var 40 personer på årsmøtet. 

 Tilbakemeldinger fra styret er at avviklingen av årsmøtet var 

veldig bra, foredrag engasjerende. 

 Videre planlegging av årsmøter og medlemsmøter, hvem gjør hva 

for å markedsføre møter?  

 En av de to som skulle godkjenne årsmøte referatet har det vært 

vanskelig å få tak i. Gjør nye henvendelser for å få referatet 

godkjent og lagt ut på nettside til ØLF. 

 

 

16/13 Arbeidsprogram 2013 – 2015 rulleres.  

Punkt 1: 

Kurskomite, medlemsmøter, hver enkelt yrkesforening jobber med 

standard. Det enkelte medlem som jobber gjennom sin yrkesforening. 

Punkt 2: 

Er på plass 

Punkt 3:  

Naturlig å snakke med ledere sentralt for aktuelle yrkesforening. 

Fylkesforeningen bidrar med praksiskompensasjon. Styret behandler 

saker som kommer fra kommunene og enkeltmedlemmer. 

 



Punkt 4: 

Leder legger ut stoff som er av interesse for medlemmestfold legeforening. 

Navn på tillitsvalgte i ØLF legges inn på nettsiden når vi får oversikt over 

disse.  

Punkt 5: 

Bedre kompetanse. Fire av styremedlemmene har dannet en gruppe som 

skal jobbe for å øke engasjement blant medlemmene. 

Punkt 6: 

Deltar i møter om det blir bedt om det, på vegne av medlemmene.   

Hvordan nå frem og være til støtte for kollegaer 

Ex: Behov for hjelp ved saker fra tilsynsmyndighetene? Når er vi 

tillitsvalgte når er vi kollegastøtte? Noe håndteres med 

tillitsmannsarbeidet.  

Sjekke ut med kollegastøtterordningen for å avklare hva denne gruppen 

bidrar med. 

Få kollegastøtte ordningen til å komme på et styremøte for å informere om 

sin rolle og sine oppgaver. 

Se på/ revidere ordlyden i dette punkt neste gang arbeidsprogrammet skal 

gjennomgås og deretter vedtas av årsmøtet. 

Punkt 7: 

Deltar i forhandlinger. 

Engasjerte i endringer i fastlegeforskriften, bidrar med økonomiske midler 

til praksiskompensasjon. Holder kurs. 

Punkt 8: 

Praksiskompensasjon utbetales ved forespørsel.  

 

Ved neste gjennomgang se på om punkt 7 og 8 bør slås sammen. 

 

Det jobbes videre med arbeidsprogrammet, bestemmer senere hvem som 

skal jobbe med dette.  

 

17/13 

 

Videre arbeid for å øke medlemmenes interesse for 

tillitsvalgtsarbeid 

Morten, Trygve, Jens og Kristin er en gruppe. 

Gruppa lager innholdet, og legger frem for styret på neste møte. 

Alle tillitsvalgt, tillitsvalget i kommunene, vararepresentanter for de 

tillitsvalgte og kurskomiteen inviteres.  

Lørdag til søndag 

Møtes til lunsj, faglig aktivitet, fritid med frisk luft, faglig aktivitet, middag 

og hyggelig samvær på kvelden. Frokost, faglig aktivitet, lunsj. 

Hvor langt inn i fremtiden, bestemmes av gruppen. 

  

 

18/13 Sommermøte, oppsatt dato er 14. juni. Dette er en fredag skal vi 

endre dato? 

Ny møtedato, torsdag 13. juni, kl. 19.00 

Møtet avholdes hos PSL representant, T. Kase. Adresse: Vardekleiva 

28, 1560 Larkollen 

 



 

19/13 Møteplan høsten 2013 

Møtene avholdes på Marché Vest, Rygge. 

 Tirsdag 17. september 

 Tirsdag 29. okt 

 Tirsdag 3. des, julemøte 

 

 

20/13 Evt. 

Høringssvar, kommentarer.  

Styret diskuterer innholdet i høringsdokument 

Sender et svar med informasjon om at dette blir grundigere dekket 

gjennom de fagspesielle foreninger. 

Det ytres noe bekymring for en redusert tid frem til spesialisering.  

Trygve lager en liten sak på dette. 

 

 

 


