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Troms legeforening
Avdeling av Den norske legeforening

REFERAT FRA STYREMØTE I TROMS LEGEFORENING 16.09.13 kl 18:30 – 21:00
Sted: Rica Ishavshotell.
Tilstede: Jo-Endre Midtbu, Erik Krogstad (Lsa), Louise Carlsen (Nmf), Dag Malm (Psl),
Glenn Stamnes-Larsen (Of), Karsten Kehlet, Anton Giæver (Af), Elisabeth Olstad.
Meldte forfall : Leni Hassfjord (Ylf), Ingemar Rödin (Namf), Yngve Figenschau (Lvs)
Sak 65/13

Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra styremøtet 14.06.13
Vedtak: Innkalling, saksliste og referat fra møtet 14.06.13 ble godkjent.

Sak 66/13

Konstituering av nytt styre
Styret skal konstituere seg for perioden 1. september 2013 – 1. september 2015
og velge nestleder, kasserer og sekretær blant styremedlemmene. Årsmøtet ga
styret fullmakt til å supplere styret med nye medlemmer hvis disse ikke var
valgt av sine respektive yrkesforeninger på tidspunktet for årsmøtet.
Styret består av:
Anton Giæver (Af)
Elisabeth Olstad
Glenn Stamnes-Larsen (Of)
Jo-Endre Midtbu (leder)
Knut-Ivar Berglund (Lsa)
Leni Hassfjord (Ylf)
Louise Carlsen (Nmf)
Dag Malm (Psl)
Karsten Kehlet
Yngve Figenschau (Lvs)
Ingemar Rødin (Namf)
Vedtak:
Karsten Kehlet velges til nestleder.
Dag Malm (Psl) velges til kasserer.
Louise Carlsen (Nmf) velges til sekretær.
Erik Krogstad ble takket av for sin gode innsats i styret.

Sak 67/13

Godkjenning av protokoll fra Årsmøtet 14.06.13
Leder redegjorde for et tillegg til protokollens punkt 6, i tråd med diskusjonen
på årsmøtet.
Vedtak: Redigert protokoll fra årsmøtet 14.06.13 ble godkjent

Sak 68/13

Orienteringssaker (faste saker merket *)
• Turnustjenesten – Leni, Louise
o Oversikt over ansettelses fordeling i 1.runde er pr.dags dato ikke
publisert, dog forventes snart.
o Nmf samarbeider med Ylf og Dnlf sentralt om innspill til HDir med
”tilbakemeldinger” fra 1. runde.
• UNN – Glenn og Jo-Endre
o Arb tilsyn – tj plangjennomgang – konklusjoner
- Mange av tjenesteplanene på UNN er nå gjennomgått, og det er
ryddet opp i en del forhold slik at planene nå kan godkjennes under
visse forutsetninger. Arbeidet med å implementere dette (først og
fremst flere leger) fortsetter. Arbeidstilsynet har lukket avviket
under disse forutsetningene. Enkelte tjenesteplaner med avvik
gjennomgås på nytt ila en toårsperiode.
o Nedleggelse av sengeplasser/avd.
o LUO-evaluering
o Arbeidstid – Jo-Endre
 Spekter har sagt opp tariffavtalen med sykehusleger, noe
som oppfattes som et aggressivt utspill fra
arbeidsgiversiden. Tarifforhandlinger er ventet til våren, og
forventes å bli vanskelige. Legeforeningen mobiliserer.
•
•
•
•
•

Møteplan 2013*
o Saken er flyttet til Sak 72/13, datoer satt der.
Økonomi* – Dag
Skalpellen* - Jo-Endre
Hjemmesiden* - Jo-Endre
Orienteringer fra yrkesforeningene og Nmfs arbeid i perioden, samt
nyhetsbrev* - Alle

Vedtak: Orienteringssakene tas til orientering.
Sak 69/13

Styrets arbeid
Vedtak: Styret diskuterte vedtektene og ambisjonene for styrets arbeid. Saken
tas til orientering.

Sak 70/13

Skalpellen: 3 – 2013
Vedtak: Det planlegges to utgaver av Skalpellen i høst; oktober og
november/desember. Intervjuene fra ekstern intervjuer honoreres med kr 1 000
per utgave. Elisabeth Olstad tar et koordinerende ansvar for å lage Skalpellen

Sak 71/13

Kontingentøkning forbehold et fond for rettshjelpsordningen for leger
TLF hadde fremmet forslag om tilleggskontingent på 200 pr medlem for
rettshjelpsfond sentralt i Legeforeningen på Landsstyremøtet i Alta i juni, slik
at flere kunne få mulighet for hjelp ved behov, dette gikk ikke gjennom på

Landsstyremøtet. TLF bestemte å ta saken videre gjennom et langsiktig arbeid
frem mot neste landsstyremøte.
Vedtak: Saken utsettes.
Sak 72/13

Møteplan høsten 2013
•
•

Styremøte 16.09.13
”Hurtigruteseminar” på Hell hotell 17. – 18. september

Vedtak: Styrets møteaktivitet settes til følgende kvelder inneværende halvår:
o Uke 44 – mandag 28.oktober
o Uke 48 – torsdag 28. november
o Uke 2 – mandag 6. januar
Sak 73/13

Aktiviteter høsten 2013
Hvilke medlemsaktiviteter kan vi planlegge for høsten 2013?
Debatt? Kurs? Kveldsseminar? Sosiale arrangementer?
Vedtak: Styret går videre med planleggingen av to medlemsaktiviteter i høst;
debatt med tematikken ”Overbehandling” og en sosial tilstelning kalt ”Den
store legefesten”. Jo-Endre gjør innledende planlegging av debatten, mens Leni
tar ansvar for ”Den store legefesten.”

Sak 74/13

Intern høring ”Policynotat om oppgaveglidning”
Høringsfrist 23.10.13
Vedtak: Styret utarbeider høringssvar på e-post i tråd med diskusjonen i møtet

Sak 75/13

Eventuelt
Styreinformasjonen skal nå oppdateres i Brønnøysundregisteret.
Vedtak: Nødvendige opplysninger om styremedlemmene i Troms legeforening
oppdateres og sendes vår regnskapsfører som tar dette videre med
Brønnøysundregisteret.

Tromsø, 24. september 2013
Jo-Endre Midtbu
Leder (sign.)

Louise Carlsen
Referent (sign.)

