
Referat styremøte Østfold legeforening 

DATO:28.04.20  
Sted: Elektronisk møterom, Teams - Kl. 18.30 

Referent: Marianne Rask, sekretær 

 

Til stede: 
Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund, AF: Lise Anett Nohr, Årsmøtevalgt: nesteleder og 
kasserer: Morten Jacobsen, Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen, OF: Britt Fritzman, LSA: Espen 
Storeheier, YLF: Lars Magnus Aker, Kurskomiteen: Benny Adelved(siste del av møtet). 
 

Fraværende: 
Årsmøtevalgt vara: Jacob Kirkebak, Vara YLF: Anders Kirkerød, Namf: Ingrid Østbye, 
Kurskomiteen: Ivar Udnæs, PSL: Trygve Kase, Vara Namf Kristel Gilberg, Årsmøtevalgt vara: 
Hanne Tolfsen.  

 
 

01/04 Godkjenne innkalling og dagens agenda 

 Godkjennes 

 

02/04 Godkjenne referat 04.02.20 

Referatet ble ikke vist elektronisk i dagens møte, er det kommentarer på referatet bes 
det gis tilbakemeldinger på dette på e-post. Referatet godkjennes på neste møte. 

 
03/04 Status Økonomi 

• Har fått noen spørsmål fra regnskapsfører i forhold til regnskapet, disse er svart ut. 

• Et mer oversiktlig regnskap med nye poster. 

• De aller fleste har fått tilbakebetalt egenandel for årsmøteseminar, de få som ikke har 

svart ut på mail med kontonummer, sendes det purring til i løpet av noen dager. 

• Avtalen med Støtvig sier at ved avbestilling senere enn 60 dager før arrangement 

skal avholdes, betales det 50% av bestillingen. Hotellet informerte om at de sendte 

faktura rett i etterkant av at arrangement skulle avholdes, vi har ikke mottatt faktura. 

o Sekretær sender forespørsel til jurist i Legeforening for å høre hvordan vi står i 

forhold til betaling av avbestillingsgebyr. 

• Regnskapsfører ønsker dato for årsmøte da dette skal stå i regnskapet. 

o Morten informerer Lisbeth om at det ikke kan gis informasjon om når årsmøtet 

avholdes, det er endret frist for gjennomføring til høsten 2020. 

 

04/04 Vedtak på opphør av organisasjonsnummer kurskomiteen Østfold legeforening 

Styret i Østfold legeforening vedtar i dagens møte enstemmig at Østfold legeforening 

skal ha ett Organisasjonsnummer. 

 

Spørsmål fra representant fra kurskomiteen om dette er helt nødvendig, ser at det 

kan by på noen utfordringer i forhold til GDPR, da kursbevis og informasjon om 

betaling skal arkiveres, pt. gjøres dette under kurskomiteens organisasjons nummer. 

Sjekker ut med Legeforeningen sentralt og ander lokalforeninger hvordan de har løst 

dette med et organisasjonsnummer. 



 

Retningslinjene fra Legeforeningen sentralt er at det skal være et 

organisasjonsnummer pr lokalforening. Kurskomite er ikke en egen organisasjon, 

men en del av moderforeningen og skal derfor ligge under dennes 

organisasjonsnummer. 

  

05/04 Status kurskomiteen 

 Øyekurs 18.09 og 19.09 - avlyst 

 Akuttmedisinkurs arrangert av Sykehuset Østfold - avlyst 

 Interessant å se resultat i ØLF neste år, med avlyste og ikke gjennomført kurs. 

Er det mulig å tenke annerledes, finnes det tema for kurs som kan arrangeres 

elektronisk?  

  

06/04 Årsmøte 2020  

Mail fra Legeforeningen 1.4.20: Fristen for å avholde årsmøte og behandle regnskapet for 

2019, er endret fra 30. juni 2020 til 30. november 2020 på grunn av utfordringer med å 

avholde årsmøter, også elektroniske. Fristen for innsending av regnskapet for 2019 til 

hovedforeningen blir dermed 31. desember 2020.   

• Status på Årsmeldinger fra Yrkesforeningene -  

• Planlegging av årsmøte etter sommerferien, skal vi starte planlegging for årsmøte i 

oktober/november når vi bruker å avholde medlemsmøte? 

 

07/04 Ekstraordinært tillitsvalgts arbeid i forbindelse med Korona pandemi, hvordan 

dekkes utgifter til dette? 

 Tillitsvalgte for fastlegene har forhandlet med kommunene lokalt, det innebærer at det 

er stor forskjell i fremforhandlede avtaler, dette innebærer også stor slitasje på de 

tillitsvalgte som forhandler.  

 Diskuterer kompensasjon av risiko-/smitteverntillegg og annen type kompensasjon for 

oppgaver rettet mot Kovid-19. 

 Dagens styremøte er enig i at det sendes tilbakemelding til legeforeningen sentralt at 

det er uheldig å forhandle lokalt i denne typen situasjoner. Leder formuler og sender 

henvendelse i samarbeid med styremedlem fra LSA.   

08/04 SARS CoV-2 - situasjonen nå og vår rolle som lokalforening  

For sykehusene er det fremforhandlet sentrale avtaler. 

ØLF tar kontakt med legeforeningen sentralt for å be om at det forhandles sentralt 

også for allmenn legene i forhold til oppgaver i kommunene. 

Viser til punk 07/04. 

 

09/04 Høringer 

 Ingen høringer i dagens møte 

 

 

10/04 Evt.    

     

 


