
Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:06.10.20 og 15.10.20 
Sted: Quality Hotell, Sarpsborg - Kl. 18.30 og Teams kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
06.10.20: Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten 
Jacobsen OF: Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, PSL: 
Trygve Kase, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Lars Magnus Aker, 
Namf: Ingrid Østbye. Kasserer kurskomiteen: Marte Nordrum (på sak) 
15.10.20: Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten 
Jacobsen OF: Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier, Kurskomiteen: Ivar Udnæs, PSL: 
Trygve Kase, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, YLF: Lars Magnus Aker,  
 
 

Fraværende: 
06.10.20: Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, Vara YLF: Anders Kirkerød, Vara Namf Kristel 
Gilberg, Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen. 
15.10.20: Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, Vara YLF: Anders Kirkerød, Vara Namf Kristel 
Gilberg, Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen, Namf: Ingrid Østbye. 
 

 
01/10 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes uten kommentar 
 
02/10 Godkjenne referat 01.09.20 
 Godkjennes av styret 
 
03/10 Status Økonomi 
 Kasserere presenterer nytt oppsett av regnskap som er mer spesifisert 
 Punkt 7 Regnskap i årsmeldingen holder på å ferdigstilles. 
 

04/10 Avklaring, sak om Fastlegeportalen 
 Saken diskuteres med representanter fra kurskomiteen. 

På slutten av møtet blir det informert om at saken løses ved Kreditering av omtalt faktura. 
Dette gjøre at saken kan avsluttes i minnelighet og regnskap og årsmøte gjennomføres 
Styret ber om hjelp fra Legeforeningen sentralt til utarbeidelse av reviderte vedtekter. Ber 
om at dette gjøres så fort som mulig da vedtektene må vedtas i årsmøtet 03.11 og 
tilgjengeliggjøres for senest 2 uker før årsmøtet avholdes. 

 
 

05/10 Årsmøte 2020  
 Alle yrkesforeninger har nå levert årsmeldinger 

Mangler årsmelding fra Støttekollegagruppen i Østfold. YLF representant gjør kontakter 
person når leder for Støttekollegagruppen for å få tilsendt årsmeldingen så fort som mulig. 

  
06/10 Evt.  

 Ingen saker 



Neste styremøte:  
Torsdag 15.10.20 kl. 18.30 – Elektronisk møte på Teams 
 
 
REFERAT MØTE 15.10.20 

07/10 Godkjenne innkalling og dagens agenda 
 Godkjennes 
 
08/10 Fastlegeportalen 

Tilbakeføring av faktura fra Fastlegeportalen er ennå ikke gjennomført. Det har gått en del 
mail frem og tilbake mellom leder ØLF og daglig leder av Fastlegeportalen i forhold til 
kreditnota, etter siste styremøte. For å få signert regnskap må dokumentasjon på kreditnota 
og tilbakeføring av penger være i orden. 
I dagens møte får leder av kurskomiteen i oppdrag å ha dialog med revisor og daglig leder 
Fastlegeportalen overføringen må ordnes i løpet av morgendagen. Så fort overføring 
bekreftes kan regnskapet sendes til elektronisk signering til styremedlemmene. 

  
09/10 Status vedtektsendringer 

Gjennomgår forslag til vedtektsendringer som er oversendt fra DNLF. Et enstemmig styre går 
for endringen, og denne presenteres for årsmøtet for beslutning. 
 
Det legges inn ny §9 i vedtektene: 

§ 9 Økonomi 
Styret disponerer foreningens midler og kan forplikte foreningen. Styret står ansvarlig overfor 
årsmøtet for sine økonomiske disposisjoner. 
 
Råd, utvalg, kurskomité og andre organer kan bare inngå avtaler på foreningens vegne 
dersom styret har gitt særskilt fullmakt til det. 
 
Egen habilitet skal alltid vurderes når avtaler skal inngås. Den som har særlige bindinger til 
den det skal inngås avtale med, fratrer ved behandlingen av saken. Om nødvendig kan et 
flertall i styret fatte vedtak om fratreden. 

 
Tidligere §9 blir §10 Valgkomite 
Tidligere §10 blir §11 Vedtektsendringer 

10/10 Årsmøte 2020 
 Det ble sendt ut innkalling til elektronisk årsmøtet til alle medlemmer av ØLF 19.09.20. 

Årsregnskap signeres elektronisk av styret så fort kreditnota / tilbakebetaling fra 
Fastlegeportalen er bekreftet. 
Svein Rønsen har bekreftet at han vil være ordstyrer på årsmøtet.  
 

11/10  Evt. 
Ingen saker 
 
Neste styremøte: 08.12.20 
 


