
 
 

     
 
 
 
 

 

Til Akershus legeforenings medlemmer 

 
 

ÅRSMØTE - VALG - TEMAMØTE - MIDDAG 
Akershus legeforening innkaller til årsmøte torsdag 22. august 2019 kl. 17.30.  
Enkel bevertning fra kl. 17.00. Møtet etterfølges av temamøte og middag.  

Sted: Nedre Foss Gård, Nordre gate 2, 0551 Oslo. 
Det er mulig for ledsager å delta på både temamøte og middag. Se priser på neste side. 
 
På grunn av bestilling av mat ber vi om påmelding snarest mulig og senest 10. august. 
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla! 
 
PÅMELDING - KLIKK PÅ DENNE LENKEN 
 
 
SAKSLISTE: 
1. Godkjenning av innkalling 
2. Valg av møteleder og tellekomité 
3. Godkjenning av saksliste 
4. Årsberetning 2018 
5. Regnskap 2018 
6. Budsjettforslag 2020 (herunder fastsettelse av bl.a. honorar, møtegodtgjørelse, kontingent) 
7. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder og sekretariatets konsulent hver for seg)  
8. Valg for perioden 1.9.19 – 31.8.21 

Valg i henhold til Akershus legeforenings vedtekter: Styreleder, 2 styremedlemmer med vara, kurskomitémedlemmer, revisor 
og valgkomité. Kurskomiteens medlemmer velges for 4 år 
 

 

TEMAMØTE KL. 18.15: 

Fremtiden i "våre" hender 
Ved Kristin K. Utne – Nyvalgt leder i Yngre legers forening fra 1.9.2019 og  
Petter K. Risøe - M.D. M.P.H. Ph.D. Informasjonsteknologi og -tjenester 
 

 

https://beta.legeforeningen.no/kurs/2019/6/33628/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG1tHqqpDiAhXFo4sKHXtWDesQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/KristinKUtne/status/922125515426877440&psig=AOvVaw0EMoM1hZLbcsg8F1LHeuGC&ust=1557556112812863
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdzbyPq5DiAhVRlosKHU38B_0QjRx6BAgBEAU&url=https://no.linkedin.com/in/petterrisoe&psig=AOvVaw3Vce5EwrCB7-z3tKNAe2yX&ust=1557556181859508
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MIDDAG KL. 19.30 (bindende påmelding): 
NB! Nedre Foss Gård – Nordre gate 2, 0551 Oslo 

     

PRISER: 

Medlem:  Årsmøte og temamøte kr. 0,-.  Middag kr. 500,- 

Ledsager:  Temamøte kr. 0,-. Middag kr. 1 000,-  
 
Middagen inkluderer aperitiff, 3-retters, vin/mineralvann, kaffe/te.  
I prisen inngår også enkel bevertning før og under årsmøtet.  
 
Vedlagt følger ALFs aktivitetsregnskap og balanse per 31.12.2018 og årsberetning for 2018.  
 
Revisjonsberetningen for 2018 og budsjett for 2020 deles ut på årsmøtet.  
 
Forslag om saker som skal behandles må være innkommet til styret senest 8 uker  
før årsmøtet.  
 
Ta gjerne kontakt med sekretariatet ved Anita Ingebrigtsen på telefon 901 72 321 eller mail 
akershus.legeforening@legeforeningen.no hvis du har spørsmål om møtet eller påmelding. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Akershus legeforening 
 
 
 
Arne Røde        
Leder 

https://www.nedrefossgaard.no/
mailto:akershus.legeforening@legeforeningen.no
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiYp-eB1cfhAhVHw4sKHQOECFoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.tuvalu.no/nedrefoss&psig=AOvVaw3gyxg52eLR1JmqagIpPUfD&ust=1555059023740043
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