
       
  
Referat fra ÅRSMØTE i Hordaland legeforening 
29. oktober 2014 i Legenes Hus, Bergen 
 

Som tidligere år hadde Hordaland legeforening invitert til samling for medlemmer med 
familie kl 16 – 17.30, med enkel servering, og påfølgende årsmøteseminar.  
 
Seminaret ble innledet med sang av stud med Kimberly Kleftås. Møtet ble ledet av 
styremedlemmene Espen Rostrup og Jana M Hoff. Tittel ”Kan vi brødfø planeten uten å 
ødelegge den”. Innleder var Hege Gjessing, president i Legeforeningen. Deretter foredrag ved 
Birger Svihus, ernæringsprofessor, og Usman Mushtaq fra EAT prosjektet. 
 
Arrangementet var godt besøkt, med ca 150 gjester. Selve årsmøtet hadde et fremmøte på ca 
35 deltagere. 
 
SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET: 

1. Åpning ved leder 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Valg av møtedirigent  
4. Valg av referenter 
5. Fremlegging av Årsmelding for Hordaland legeforening 
6. Regnskap for Hordaland legeforening 2013 
7. Til orientering: Regnskap 2013 for Legenes Hus 
8. Budsjett for Hordaland legeforening 2015 

Fastsettelse av ekstrakontingent Hordaland legeforening. 
 

1) Åpning av årsmøtet ved leder Eivind Solheim 
2) Godkjenning av innkalling og saksliste.  

Innkalling og saksliste ble godkjent. Innkallingen ble annonsert i Paraplyen, på vår 
hjemmeside og varslet via e-post. Årsmøtet godkjente innkallingen og sakslisten. 

3) Valg av møtedirigent:     Gunnar Ramstad 
4) Valg av referenter:  Øivind Wesnes og Christian Busch 
5) Årsmelding Hordaland legeforening juni 2013-mai 2014 ved leder Eivind Solheim. 

 
Data pr 01.05.2014 2014 2013 2012 
Medlemstall 2730 2617 2533 
Overlegeforeningen, OF 881 845 806 
Yngre legers forening, YLF 856 801 810 
Allmennlegeforeningen, AF 578 567 536 
Leger i vitenskapelige stillinger, LVS 149 142 133 
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid, LSA 80 79 67 
Praktiserende spesialisters forening, PSL 140 137 137 
Norsk arbeidsmedisinsk forening, NAMF 46 46 44 

 
Det er ca 1000 medisinstudenter ved UiB. Derav er ca 800 innmeldt i legeforeningen, hvilket 
vil si en organisasjonsprosent på ca 80. 

 
Styret for HLF perioden 2013/ 14: 
Eivind Solheim, leder 
Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt 



Espen Rostrup, årsmøtevalgt 
Tord Moltumyr, LSA, nestleder   Vara LSA: Kristin Cotta Schønberg 
Øivind Wesnes, AF, sekretær   Vara AF: Niels S Hansen 
Jana Midelfart Hoff , OF    Vara OF: Geir A Sunde 
Bjørn Liljestrand Husebø, Ylf   Vara Ylf: Christopher Elnan Kvistad 
Karin Stang Volden, PSL    Vara PSL: Yngvild S Hannestad 
Eva Gerdts, LVS     Vara LVS: Ole Erik Iversen 
Ingunn Glenjen, NAMF    Vara NAMF: Gro Altenau 
Lill Sofie Foss, Nmf     Vara Nmf: Tore Borkhus 

 
Landsstyredelegater for 2013-2014: 
Eivind Solheim  vara: Christian Busch 
Espen Rostrup   vara: Karin Stang Volden 
Det er flere leger fra Hordaland i Landsstyret, og også flere andre styremedlemmer med 
plass, men disse representerer enten yrkesforeninger eller fagmedisinske foreninger. 
 
Husstyret for Legenes hus.   
HLF har hatt Bjørn Erik Rosenberg som leder av husstyret. Øvrige medlemmer fra HLF er 
Christian Busch, Hans Kristian Bakke og Henrik Halvorsen. 
 
HLF sine medlemmer i Regionutvalget: 
Eivind Solheim, Karin Stang Volden, Ingunn Glenjen, Eva Gerdts, Lill Sofie Foss 
 
Styrets virksomhet. 
Det har i perioden vært avholdt 9 ordinære styremøter i perioden, et av styremøtene har vært i 
form av 2 dagers arbeidsseminar i februar 2014.  
 
Styret har behandlet 80 saker, og de godkjente referatene fra alle styremøter legges ut på HLF 
sine hjemmesider. Styrets representanter har representert HLF i forskjellige fora. 
 
Legenes Hus. 
Det er gjort en oppgradering av lokaler i 2.etasje. Tidligere kontor og møterom er blitt slått 
sammen, og det er blitt et funksjonelt flerbruksrom, med kapasitet for cirka 30 mennesker. 
Det er investert i nye møbler og inventar. Dette rommet leies ikke ut kommersielt, og vil 
være tilgjengelig for andre ledd av foreningen, etter avtale med styret. Rommet skal stå klart 
høst 2014. 
 
Nåværende leietaker/ caterer Søtt & Salt (1.etg og kjeller) har forlenget kontrakten ytterligere 
5 år. Store oppgraderinger de senere årene har gitt huset en større verdi og bedre stand, men 
overskudd har foreløpig ikke kunne tas ut til foreningen. Kontorarealene i huset har stort sett 
vært utleid, og inntektene fra disse er stabile.  
	  
Halvårlige møter med NAV.  
Styret, ved leder, Karin Stang Volden og Øivind Wesnes, har hatt halvårlige møter med NAV 
fylkesledelse og oppgjørskontor for å drøfte fortløpende samarbeid. Styret ønsker at 
medlemmene melder inn saker til disse møtene.   
 	  
Ledersamlinger.  
Leder har møtt ledere i de andre lokalforeningene 2 ganger i siste arbeidsår.  
Lederseminaret i legeforeningen ble avholdt januar 2014 i Oslo. Flere fra styret i HLF var 
med på innspillseminar for folkehelsen i juni. Hordaland Legeforening var støttespiller for 
TV-aksjonen i okt 2013 (Demens), og leder deltok i fylkesstyret for aksjonen. 



 
Tillitsvalgtkurs for sykehusleger. 
Tillitsvalgtkurs for sykehusleger har tidligere vært et årlig arrangement for Hordaland 
Legeforening i samarbeid med Ylf. Noen lovmessige endringer ble gjort for å tilpasse kurset 
til tariffavtalene, og er ikke lenger formell arrangør av disse kursene. Kurset fortsetter dog 
som tidligere. 

 
Mentorordning for medisinstudenter. 
Støttes av HLF. MOFA/UiB starter fra i høst en egen mentorordning, som blir en obligatorisk 
del av studiet. Den frivillige ordningen må derfor evalueres i kommende år. 

 
Høringer.  
Styret har mottatt de fleste landsstyresakene til høring, og mange saker har vært oppe til 
diskusjon. I noen saker har vi ikke følt det naturlig å avgi noen uttalelser, men vi har levert 
svar til Legeforeningen sentralt i flere saker. 
 
Nettsider/Paraplyen.  
Espen Rostrup har også dette året fungert som kombinert redaktør for våre nettsider og 
Paraplyen. Ifølge regnskapet for 2013 gikk Paraplyen med underskudd. Portoutgiftene er 
>20000 pr nummer, og reklameinntektene dekker ikke engang disse utgiftene. 
Etter forhandlinger med utgiver, Cox, har HLF betalt 15000 pr nummer, antallet utgivelser pr 
år ble redusert fra 6 til 4. Styret vil ta opp igjen saken ved neste årsmøte. 

 
Medlemsarrangementer. 
Styret har videreført tradisjonen med 17.mai frokost for kolleger med familier, samt 
juletrefesten i Legenes Hus. Arrangementene er populære, og har meget god oppslutning, dog 
ingen faglig- eller fagforeningsprofil. Utgiftene til arrangementene utgjør en ikke ubetydelig 
del av budsjettet. Det ble gjort noen innstramminger på 17.mai-frokosten, men stadig økende 
deltakertall førte til at utgiftene fortsatt steg inneværende år.  Styret vil i inneværende periode 
gå grundig gjennom dette. Årsmøte og årsmøteseminar har blitt etablert som et bredt 
medlemsarrangement, og styret ønsker å opprettholde denne tradisjonen også videre. 
 
Støtte- og Helsetjenesten for leger i Hordaland.  
Denne tjenesten utgjøres av 5 kolleger, under ledelse av Stein Nilsen. Flere leger deltar i 
lege-for-lege tjenesten, og disse gjør et verdifullt arbeid. Det føres en særskilt konto for 
denne tjenesten, der utgiftene refunderes av SOP via Legeforeningen sentralt 
 
Kurskomiteen. 
Hordaland Legeforenings kurskomite ledes av Anne Laue. Komiteen samarbeider med 
kurskoordinator Tove Hellem (UiB/Dnlf). Kurskomiteen har arrangert høstkurs i november 
2013. I tillegg ble det arrangert akuttmedisin og grunnkurs allmennmedisin. 
Akuttmedisinkurs måtte avlyses både V2013 og H2014 pga lav påmelding, i samarbeid 
mellom styret og kurskomité. 
Hordaland legeforening har siste to perioder vært mer involvert i kursvirksomheten, da 
ansvaret for økonomien for kursene ble flyttet fra Dnlf sentralt og ut til lokalforeningene. Vi 
planlegger et tettere samarbeid med kurskomiteen neste styreperiode.	  
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 
 

6) Regnskap for Hordaland legeforening for året 2013, ved leder Eivind Solheim. 
Regnskapet gjennomgås punkt for punkt av leder Eivind Solheim. 
Styret har mottatt revisorrapport, som godkjenner regnskapet. 
Desisorrapport vil bli levert senere..  



Årsmøtet godkjenner Regnskapet og gir styret ansvarsfrihet.. 
 

7) Regnskap 2013 for Legenes Hus, til orientering. 
.  Orientering ved leder Eivind Solheim. Stabilt gode, og økende, leieinntekter, og god 

økonomi generelt. Det investeres stadig i oppussing og vedlikehold av huset. Stabil og 
god drift. Fremtiden virker trygg.   

 
8) Budsjett for Hordaland legeforening 2015 ved Eivind Solheim 

Lokalkontingenten er på kr 200. Styret foreslår at det også i 2015 innkreves en 
lokalkontingent på kr 200. 
Budsjettet legges fram og kommenteres av leder. Budsjettet for 2015 inneholder ingen 
store endringer i forhold til tidligere budsjett. 
Årsmøtet gir sin tilslutning til en lokalkontingent på 200 kr for 2015 og godkjenner 
budsjettet 
 

Referent: Øivind Wesnes og Christian Busch  
Hordaland Legeforening Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, 


