Referat styremøte i Hordaland legeforening
21. oktober 2014 kl 19.30 på Legenes Hus
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør
årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Chistopher Kvistad vara Ylf, Tord Moltumyr LSA, Ingunn Glenjen
NAMF, Kimberly Kleftås Nmf, Christian Busch, kasserer, årsmøtevalgt, Jana Midelfart, Of
Forfall: Eva Gerdts LVS

Sak 63/14) Godkjenning av saksliste og innkalling.
Sak 64/14) Godkjenning av referat fra møtet 9.sept.
Sak 65/14) Økonomi – status/beholdning. Disposisjon for siste del av året. Kontoene
gjennomgås, og Hordaland legeforening går i balanse.
Sak 45/14) Årsmøtet 2014. Dette avholdes onsdag 29.10.14. Servering av mat fra kl 16.30.
Vi avventer pris på serveringen, men vi har satt et tak på 100.000. Årsmøtet starter kl 1930.
Espen Rostrup og Jana Midelfart Hoff leder seminaret, og Gunnar Ramstad leder årsmøtet.
Sak 60/14) Budsjett 2015 legges fram og diskuteres. Budsjettet skal forelegges og godkjennes
av Årsmøtet
Sak 66/14) Årsmelding 2013-2014. Utkastet legges fram og diskuteres. Noen detaljer
korrigeres. Leder går gjennom årsmeldingen før Årsmøtet, og den legges fram der.
Sak 59/14) Møteplan for styreseminaret på Solstrand diskuteres. Pga fullbooket hotell den 17.
januar, må møtet flyttes til fredag 23. jan til lørdag 24.jan 2015.
Sak 67/14) Høring: Statusrapport legevakt. Akuttmedisinske tilstander, som hjerneslag,
suspekte brystsmerter og lignende skal ikke via fastlege, men skal behandles etter nasjonale
retningslinjer, og legges rett inn på sykehus, via nødnummer 113. Det er viktig å få på plass
”Rett behandler ved rett tilstand”. Vi skal gi innspill til en komite som skal utforme en
statusrapport.
https://legeforeningen.no/PageFiles/187645/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20%20Intern%20høring%20–%20Legeforeningens%20statusrapport%20om%20legevakt.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/187645/Høringsutkast%20statusrapport%20%20legevakt.doc
Sak 68/14) Høring: EAT-samarbeidet. HLF vil avgi høringssvar. Tre alternativer legges
fram, og Hordaland legeforening går inn for at Legeforeningen skal være samarbeidspart uten
finansiell støtte. Dermed vil DNLF fortsatt ha mulighet til å følge EAT-forumet fremover. Vi
mener at legeforeningen også bør benytte sine faglige grupper inn i dette arbeidet
https://legeforeningen.no/PageFiles/186750/Høringsbrev%20fra%20Legeforeningen%20%20%20Evaluering%20av%20EAT-samarbeidet%20.pdf
https://legeforeningen.no/PageFiles/186750/Evaluering%20av%20EAT%20.pdf
Sak 69/14) Oppdatering fra foreningsleddene. Utsettes til neste møte.
Eventuelt:

Hordaland legeforenings høstkurs i akuttmedisin er avlyst pga for lav påmelding.
Drift av regionsutvalget omlegges til 2 heldagsmøter i året. Eivind Solheim er valgt til ny
leder for Regionsutvalget.
Referent: Øivind Wesnes, sekretær
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen, …………..
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