Innkalling til årsmøte
Fredag 21. juni 2019

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne
invitere
til årsmøte med valg i Stavanger Konserthus.
Vi starter opp kl. 17.00 med årsmøte med valg.
Deretter blir det foredrag med Henning Aarekol kl.18.30.
Middag kl 20.15.
Dette blir kjekt både for deg og din bedre halvdel!

Vel møtt!

Foredrag: I år er vi så heldige at vi får besøk av den

anerkjente foredragsholderen Henning Aarekol. Han
har selv bakgrunn fra helsevesenet, både som
sykepleier og relasjonsterapeut.
Med en god dose livserfaring, presenterer han
troverdig og fargerikt hovedtemaene sine motivasjon,
inspirasjon og kommunikasjon, og han legger stor vekt
på verdien av optimisme i foredragene sine. Han
mener det er viktig med stadige påminnelser om
verdien av å tenke positivt, og at man selv spiller den
viktigste rollen for hvorvidt en dag blir god eller dårlig

Årsmøteprogrammet
Saksliste:
Valg av møteleder
● Godkjenning av innkallingen
● Årsmelding for Rogaland legeforening 2018
● Regnskap 2018
● Årsmelding og regnskap 2018 Primærmedisinsk forskningsfond - Rogaland
● Budsjett 2020
● Kurskomitéen årsmelding 2018
● HLR årsmelding 2018
● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2018
● Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2018
● Valg av landsstyrerepresentant og vara
● Valg

Påmelding for middag:
Send e-post til post@rogalandlegeforening.no innen 7. juni 2019.
Gratis for leger og ledsagere. Det er plass til 130 stk så vær raskt ute!
Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker
samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus.
For tilreisende fra nordfylket
Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss.
For dem med over 1 time reisevei sponser RLF overnattingsutgifter på hotell med kroner 500,-.
De som ønsker dekket overnatting må avtale dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn
(post@rogalandlegeforening.no).

Vel møtt!
Jan Robert Johannessen
Leder

