Referat fra styremøte i Vest-Agder legeforening
torsdag 28.04.2011 og fredag 29.04.2011
Styretur til Dubrovnik
Tilstede: Tone Haaversen-Westhassel Hüschens, Halvard Dovland, Anne Noraas Bendvold,
Christian Stremme, Stein Stokke, Knut Tveit, Anne Sissel Sørensen, Øystein Vidar Hansen og
Erlend Henriksen. I tillegg til styret var Torstein Johnsen tilstede.
Sak nr
16/11

17/11

18/11

19/11

Ansvarlig
Godkjenning av Styrereferat 140311
Referatet ble godkjent
Lønn til sekretær- Sissel Nielsen
 Hun har ikke fått justert lønnen siden -08 (kr 5000 pr mnd )
 Hun lønnes nå for 20 % stilling. Denne stillingsstørrelsen kan
justeres ved endring i arbeidsmengde.
 Det ble vedtatt å øke lønnen .Ny årslønn vil ved 100% stilling være
kr 360 000. Dette gir en ny årslønn på kr 72 000.
Samarbeid med NAV;
 Kjetil Drangsholt som er koordinerende rådgivende lege ved NAV
har tatt kontakt vedrørende samarbeidsformer mellom leger og
NAV i forbindelse med sykemelding.
 NAV har avsatt av kr 385 000 til styrking av IA arbeidet og den
rådgivende legetjenesten. Midlene skal brukes til økt dialog med
sykemelder gjennom lokale møteplasser
 Styret vedtar at Stein Stokke, Anne Sissel Sørensen og Øystein
Vidar Hansen arbeider videre med dette
 Tone kontakter Kjetil Drangsholt for å få ham til å kalle styrets
representanter inn til et møte med ham.
Samarbeid med Aust-Agder legeforening




Tone

Tone
Stein
Anne Sissel
Øystein Vidar

Tone

Vi har mottatt invitasjon til deltagelse ved ALL sitt årsmøte.
Pga møtekollisjon kan dessverre ingen fra styret
Styret vil invitere reprentant(er) AAL-styre til vårt årsmøte
Styret har ønske om nytt felles styremøte mellom VAL og AAL
høsten 2011

20/11

V.Lutcherat –Hovedtillitsvalgt for OF
 Han har tatt kontakt mhp samarbeid med styret.
 Han inviteres til deltagelse ved første ordinære styremøte
høsten 2011 .

Tone

21/11

Årsmøte torsdag 16 juni.
 Grethe Veiåker Nilsen fra legeforening er invitert til å snakke om
pensjoner. Hun arbeider med SOP i legeforeningen.

Anne Sissel
Øystein Vidar
Stein













22/11

Jubileumsåret Dnlf:




23/11

Tema skal være –Pensjon for gammel og ung.- Hun må presentere Tone
Endre
dette slik at det er til interesse både for leger med egen praksis og
Anne
sykehusansatte. Det settes av 1 time til foredrag og 20 min til
spørsmål.
Tone sørger for å få utsendt vanlig innkallelse til samtlige
medlemmer. Innkallelse med regnskap/budsjett må sendes ut senest
3 uker før møtet
Endre Henriksen vil i tillegg sende spesiell oppfordring til LIS
leger om å delta
Anne kontakter valgkomite v /Erik Due Tønnessen mhp tidsfrist.
Tone bør ha beskjed senest 19 mai
Anne Sissel ordner med gave til foredragsholder
Lokalet i Strandpromenaden er bestilt
Skalldyrbord med drikke som tidligere år. Stein ordner med at det
blir bestilt mat og Øystein Vidar ordner med innkjøp av drikke.
Stein Stokke kontakter musikk-konservatoriet mtp underholdning
Møtet starter kl 18.00.Styret møter senest 17.30.
Styret må også hjelpe til med å rydde etter møtet.
Ikke forhåndspåmelding

Styret diskuterte ulike måter å markere dette jubileet og formålet
med dette. Vi kom etter lengre diskusjon frem til følgende
enstemmige vedtak; Dnlf arbeider kontinuerlig med helse- og
fagforeningspolitikk. 125 års jubileet synes vi ikke er en spesiell
anledning til å feire lokalt utover en orienteringsartikkel i
lokalpresse.
Tone vil kontakte fedrelandsvennen

Høringssaker
 Mødrehelse; Styret synes det er positivt at legeforeningen
engasjerer seg i dette arbeidet
 Helseregister; styret støtter legeforeningen sentralt sin uttalelse

24/11

Tone

Tone

Eventueltsaker:
Revisor
 Det er kommet nye krav til revisor .Også lokalforeningenes
regnskap må godkjennes av offentlig godkjent revisor.
 Christian vil kontakte legeforeningen for råd. Han vil også
kontakte regnskapsbyrået vi bruker
Osloprosessen
 Informasjon fra Stein Stokke. Det ble diskutert hvilke følger Osloprosessen kan få for oss
lokalt.

Christian

Frafall ved styremøte/tur
 2 påmeldte ved denne turen meldte forfall kort tid før avreise
 Det ble på prinsipielt grunnlag diskutert hvordan vi skal
forholde oss til dette og vi kom frem til følgende vedtak; Uten
gyldig grunn må reisen i sin helhet dekkes av den som ikke
møter.
 Styreleder bestemmer hva som kan regnes ved gyldig grunn ved tvil skal det diskuteres i styret.

Tone tar kontakt dersom behov for styremøte i forbindelse med budsjett for 2012
Årsmøte 16. juni, Kristiansand.

Anne Noraas Bendvold
referent

Tone

