Referat fra styremøte i Vest-Agder legeforening
mandag 14.03.2011 kl. 18.00-21.00
Elkem Fiskaa industriområde, Kristiansand
Tilstede: Halvard Dovland, Stein Stokke, Knut Tveit, Tone Haaversen-Westhassel Hüschens,
Anne Bendvold, Anne Sissel Sørensen og Øystein Vidar Hansen
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Ansvarlig
Godkjenning av referater:
Følgende ble endret:
 Endre Henriksen var til stede 01.12.2010.
Styremøte Dubrovnik
 Info fra Stein Stokke.
 Ringe Stokke 38150140 ons 27.04.2011 dersom billetter ikke er
ankommet tirs 26.04.2011.
 Oppmøte Kjevik Torsdag 28.04.2011. kl 05.00.
Fødestuer Haydom:
 Endringsforslag av forrige vedtak vedrørende Haydom tildeling
godkjent.
 Vedtatt å støtte Haydom aksjonen med kr. 50 000.-.
Det er Kr. 45 000,- som mangler på fullfinansiering.
 Aust-Agder Legeforening har sjekket med Dnlf om lovligheten
med å bruke av foreningens midler til denne sak, hvilket var tillatt.
Høringer
Følgende saker ble gjennomgått og høringsutalelser ble avgitt.
Høringsuttalelsene kan finnes på ”Min side” Dnlf´s nettsider.
Høringsoversikt:
 ! Høring - Legeforeningens statusrapport 2011 Frist: 01.04
 !! Landsstyresak – bortfall av autorisasjon, lisens og
spesialistgodkjenning ved fylte 75 år Frist: 28.03
 Landsstyresak - Forslag om å endre navnet på spesialiteten
Kjevekirurgi og munnhulesykdommer til Maxillofacial kirurgi
Frist: 25.03
 !!! Landsstyresak - lovendring - endring i
kontingentfordelingsmodell Frist: 23.03
 !! Landsstyresak - lovendring - kontingent for pensjonister
Frist: 23.03
 Høring - Invitasjon til å fremme kandidater til
Akademikerprisen 2011 Frist: 20.03
 ! Landsstyresak - Forslag om endring av kursretningslinjer
Frist: 18.03
 !!! Landsstyresak - Endringer i generelle bestemmelser for
spesialistutdanningen av leger Frist: 18.03

 !!! Landsstyresak - opprettelse av kompetanseområde i aldersog sykehjemsmedisin Frist: 18.03
 !! Landsstyresak - forslag om supplering av alle
hovedspesialiteters regelverk Frist: 18.03
 ! Aktuelle saker på landsstyremøtet Frist: 16.03
VAL mener tilsendte saker er aktuelle og nyttige å drøfte på
Landsstyremøtet:
 Spesialisering og spesialistutdanning
 Breddet ut mot behovene i helsetjenesten herunder ivaretagelse
av breddekompetanse i lokalsykehus og faste stillinger i et
utdanningsforløp.
 Helseregistre og personvern
 Drøftingene på fjorårets landsstyremøte av resolusjonen om
Helseregistre
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Formannen fordeler tilsendte høringer til styremedlemmene og
høringen legges fram som et referat i styret før vedtak fattes.
VAL-nytt
 Det arbeides videre med ny utgave av VAL-nytt. Flere forslag ble
lagt fram.
Øystein

13/11

Jubileumsåret Dnlf:
 Flere forslag lagt frem, fortsetter idédugnad.
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Legekameratene:
 Medlemskontingent i Vest-Agder Bedriftsidrettskrets baseres
på hele medlemsmassen i VAL, som er betydelig høyere enn
aktive medlemmer i legekameratene. P.g.a. høy kontingentkostnad besluttet man å melde Legekameratene ut av VABIKrets
Event.
 Forslag til innhold på Årsmøte 16.06.2011.
o Pensjonsreformen. Skaffe foredragsholder.
o Kontakte valgkomiteen.
 Planlegge medlemsmøte for VAL til høsten.
 Informasjon fra Stein Stokke
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Neste Styremøte i Dubrovnik.

Knut Tveit
referent

Anne Sissel
Anne Bend

