
x   Troms legeforening 
Avdeling av Den norske legeforening 

 
 
Protokoll fra årsmøte i Troms Legeforening 
 
14. juni 2013 på Rica Ishavshotell, Tromsø.  
 
Det ble talt 71 medlemmer til stede. 
 
 
Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden 
 

Møtet er annonsert til medlemmene gjennom Skalpellen, melding gjennom e-post og på 
Troms legeforenings nettside.  

 
 Vedtak:  
 Møteinnkalling og dagsorden godkjent. 
 
 
Sak 2: Valg av møteleder og referent 
 
 Vedtak:  
 Møteleder: Lars A Nesje 
 Referent: Hanne Frøyshov 
 
 
Sak 3: Årsmelding for Troms legeforening 2012  
 
 Leder Jo-Endre Midtbu la fram styrets årsmelding for 2012. 

 
 Vedtak: 
 Årsmøtet tok styrets årsberetning for 2012 til orientering. 
 

 
Sak 4: Regnskap 2012 

 
 Kasserer Dag Malm la fram det revisorgodkjente regnskapet for 2012 med forslag om at 

årsmøtet godkjenner dette. Underskuddet ble på 132 826 kr, mot en budsjettert underskudd på 
390 400 kr  

 
 Vedtak: 

Årsmøtet godkjente enstemmig regnskapet for 2012 som gjøres opp med et underskudd på  
132 826 kroner. 
 

 
 
 
 



Sak 5: Budsjett 2014, inkl fastsettelse av kontingent 2014 
 

 Leder Jo-Endre Midtbu og kasserer Dag Malm la fram styrets forslag til budsjett for 2014 
med et budsjettert underskudd på 84 500 kroner. Styret foreslo en årsmøtefastsatt 
tilleggskontingent på 200 kr, uendret fra tidligere.   

 
 Vedtak: 
 Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett, inkl en årsmøtefastsatt 

tilleggskontingent på 200 kroner for 2014.  
  
 
Sak 6: Valg 

 
Styret i Troms legeforening består ihht Legeforeningens lover og Troms legeforenings 
vedtekter av leder og to årsmøtevalgte styremedlemmer samt en representant for hver av de 7 
yrkesforeningene og medisinerstudentforeningen. Til sammen teller styret 11 medlemmer. 
Det er gjennomgående representasjon for yrkesforeningens medlemmer, dvs at det er de 
lokale lederne for yrkesforeningene som sitter i styret i Troms legeforening, og deres vara 
også er vara til styret. I tillegg velger årsmøtet ny valgkomite. Valgkomiteens leder Ivar 
Aaraas la fram komiteens forslag på leder, to årsmøtevalgte styremedlemmer og to 
varamedlemmer, samt ny valgkomité.  

 
Vedtak:  

 
Leder: Jo-Endre Midtbu, UNN Tromsø 
  
Styremedlemmer:  Karsten Kehlet, fastlege Senjalegen  
    Elisabeth Olstad, Lis på røntgenavdelingen, UNN Tromsø 
                
Varamedlemmer: 1. vara Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver NST 
         2. vara Anne Hensrud, fastlege Bardu 
 
Valgkomite: Leder: Sirin Johansen, fastlege Tromsø 
                     Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege Lenvik 
                     Lars A. Nesje, fastlege kommuneoverlege Salangen 
 
Styret gis fullmakt til å komplettere styret med nye medlemmer etter som disse velges ila våren, 
sommeren og høsten 2013 etter regelen om gjennomgående representasjon i Dnlfs organer.   
 
Representantene ble valgt ved akklamasjon. Valgkomiteen orienterte dernest Årsmøtet om 
kurskomiteens sammensetning, som avgjøres av styret.  
 
Sak 7. Årets Tromsdoktor 
  
 Vedtak:  
 Troms legeforening offentliggjorde at det var fastlege i Bardu Anne Hensrud som var valgt til 

Årets Tromsdoktor.  
 
 Hensrud benyttet anledningen til å si noen spontane men velvalgte ord til både eldre og yngre 

kolleger.  



 
 

 
Pause 
 
Redegjørelse for den helsepolitiske situasjonen: 

Etter Årsmøtet fikk forsamlingen høre lege og statssekretær Nina Tangnæs Grønvold (Ap) 
redegjøre for den helsepolitiske situasjonen i cirka 20 minutter, og hun svarte deretter på 
spørsmål og kommentarer fra salen.  

 
Årsmøteseminaret – arbeidsvilkårene for unge leger i privat praksis 

 
Innledning ved  

• Ann Trude Notø, allmennlege i Tromsø,  
• Trond Brattland, kommuneoverlege i Tromsø,  
• Ivar Halvorsen, fastlege i Stavanger, nestleder i Allmennlegeforeningen og 

sentralstyremedlem i Legeforeningen og  
• Nina Tangnæs Grønvold, Statssekretær og lege.  

 
Deretter var det debatt i salen og mellom innlederne.  
 

 
Årsmøtemiddagen 
 Årsmøtet og seminaret ble i år som og tidligere år, etterfulgt av hyggelig middag for alle 

deltagerne og innlederne på restauranten de 4 roser. 
 
 
  
 Tromsø 22. juli 2013 
  
 Jo Endre Midtbu (sign.)    Hanne Frøyshov (sign.) 
 Leder       Referent 
 
         

 
 
 
 


