
Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:09.06.20  
Sted: Hos Karoline Lund, Langøyåsen 62, Kråkerøy - Kl. 18.00 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, OF: Britt Fritzman, LSA: Espen Storeheier, 
Kurskomiteen: Ivar Udnæs, PSL: Trygve Kase, Vara Namf Kristel Gilberg, Årsmøtevalgt vara: 
Hanne Tolfsen, Namf: Ingrid Østbye. 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten Jacobsen, Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, 
Vara YLF: Anders Kirkerød, Kurskomiteen: Benny Adelved, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, AF: 
Lise Anett Nohr, YLF: Lars Magnus Aker 

 
 

01/06 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 Godkjennes 

 

02/06 Godkjenne referat 28.04.20 

 Godkjent uten kommentar 

 
03/06 Status Økonomi 

Leder går gjennom økonomirapport for 1. tertial 2020, denne ligger som vedlegg til referatet. 
Det er gjort endringer i kontoplan pr 2020.  
 
Egenandel innbetalt til årsmøteseminar er i sin helhet tilbakebetalt 
 
I forbindelse med Pandemi avbestilte vi årsmøteseminar før nasjonal nedlukking av Norge. På 
forrige styremøte var det enighet om å undersøke med jurist i Legeforeningen sentralt om 
hvordan vi stod i forhold til betaling av avbestillingsgebyr om hotellet ville kreve inn dette. 
Anbefaling fra juristen var at vi burde høre med hotellet om det var mulig å gjøre avtale om å 
flytte arrangementet til neste år. Hotellet var positive til dette, og det er nå skrevet kontrakt 
for årsmøteseminar på Støtvig 17. og 18. april 2021. Har fått med punkt i kontrakten at om 
pandemien gjøre at vi ikke kan gjennomføre aktuelle møte kan det flyttes til et senere 
tidpunkt. 
 
Revisor har sendt mail med forespørsel om signering av årsregnskapet for 2019. Han kan 
bistå oss med elektronisk signering. 
Sekretær oversender styremedlemmenes mailadresse til revisor så han kan bistå med 
elektronisk signering av regnskapet. 
Sender samtidig mail til alle styremedlemmer med regnskapet. 

 

04/06 Organisasjonsnummer kurskomiteen Østfold legeforening 

 Karoline leser opp mail fra Legeforeningens jurist, Martina Hannås.  
Lokalforeningen kan kun ha et organisasjonsnummer. Kurskomiteens organisasjonsnummer 
avvikles.  



En kurskomite er ikke en egen juridisk enhet. Alle kurs som Østfold legeforening arrangerer 
må inn i regnskapet til Østfold legeforening. 

  
Legeforeningen hjelper en del underforeninger med å fakturere kursavgift og følger opp 
betalinger og kursbevis. Innbetalte kursavgifter overføres til underforeningen nå kurset er 
ferdig avviklet og de fleste (helst alle) har betalt. 
Da må det inngås en avtale med Legeforeningen, via kurskoordinator hos oss. 
Eller man kan sette bort kursadministrasjon til eksterne kurs og konferansearrangører. Er det 
et stort arrangement med mange kurs over en uke, blir ofte eksterne arrangører valgt. 
 
Jobben med å avvikle organisasjonsnummer for kurskomiteen fullføres. 

  

05/06 Status kurskomiteen 
 Øyekurs i september er godkjent for gjennomføring og lagt ut på portalen. 

Det litt usikkert hvor mange personer som kan delta, det avhenger av størrelse på salen.  
 
 ØNH planlagt, men datoen er ikke satt. 
   
06/06 Årsmøte 2020  
 Styret beslutter å gjennomføre årsmøte tirsdag 20. oktober.  

Det er stemning for å gjennomføre fysisk oppmøte, med mulighet for å logge seg på 
elektronisk. Son spa er foreslått sted, ønsker at også leger fra Vestby, som er nedslagsfelt til 
Sykehuset Østfold inviteres til å delta. 
Da det ikke er valg, kan vi ha et tema ca en time. 
Foreslått tema: Forebyggende arbeidsmiljø – hvordan påvirker krisen arbeidsmiljø? 
Bortfall av viktige fellesskaps arenaer.  
Stein Knardahl – Forskningsdirektør Stamina har skrevet en artikkel om dette tema i 
Legetidsskriftet, spør om han kan stille som foredragsholder. 

  

07/06 Ekstraordinært tillitsvalgts arbeid i forbindelse med Korona pandemi. 
 Det har vært mye jobb for tillitsvalgte allmennleger i kommune i Østfold i forbindelse med 

korona pandemien. Leder av ØLF skrev etter forrige styremøte brev til presidenten i 
legeforeningen med melding om at det er uheldig at denne typen forhandlinger ikke foregår 
nasjonalt. 

 Svar fra Marit Hermansen:  
Og takk for mail. Jeg er svært takknemlig for alt det gode arbeidet som dere gjør der ute i felten, både 
klinisk og "organisatorisk".  Så skal vi gjøre vårt beste. Det er en krevende, men kjent dynamikk mellom 
hva som er mest egnet for sentrale avtaler, og hva som er best lokalt. Det er heller ikke slik at vi alltid 
kan styre det utfra hva som er mest egnet heller.  
Men det er alltid nyttig å høre hvordan dere opplever dette, og det tar jeg med meg videre. 
Igjen tusen takk! 
Marit Hermansen 

  
08/06 Høringer 
 Ingen høringer 
 

09/06 Evt.    

 Informasjon om Sykehus rapport v/ OF Britt Fritzman 

Sykehusbygg har sett på hvordan Kalnes har fungert, personer fra Trondheim har foretatt 

undersøkelsen, ved fysisk gjennomgang av bygg og intervjuer av ansatte på alle avdelinger. 

Det er en lang rapport ca 600 sider, er unntatt offentlighet. 



Rapporten skal behandles av HSØ styret før den blir offentligjort, står på agenda i styremøte 

HSØ neste uke. Anne-Karin Rime sittes i styringsgruppen. 

 

Forslag til styremøter høsten 2020: 

Tirsdag 01.09.20 

Tirsdag 29.09.20 

Tirsdag 20.10.20 – Årsmøte med tema 

Tirsdag 08.12.20 - Julemøte 

 

 


