
       
Referat styremøte i Hordaland legeforening 

4. desember 2014 kl 18.00 på Legenes Hus 
 

 
Til stede: Eivind Solheim, leder, årsmøtevalgt. Øivind Wesnes, sekretær, Af, Espen Rostrup, redaktør 
årsmøtevalgt, Karin Stang Volden PSL, Tord Moltumyr LSA, Ingunn Glenjen NAMF, Christian Busch, kasserer, 
årsmøtevalgt, Jana Midelfart, Of, Eva Gerdts LVS, Chistopher Kvistad vara Ylf, Kimberly Kleftås Nmf 
Forfall: Ingen, fulltallig styre       
 
SAK 70/14) Saksliste og innkalling godkjennes. 
  
SAK 71/14) Referat fra styremøtet 21.oktober. Godkjent med små rettelser. 
  
SAK 72/14) Kort gjennomgang av årsmøte og seminar 29.okt 14. Mer enn 150 deltok på 
måltidet. God mat, men serveringen kunne vært bedre organisert, for å unngå lang kø. Stor 
interesse for seminaret, mer enn 100 deltok, og det var stort engasjement i salen. Lite 
tilfredsstillende innlegg fra EAT sin representant. Dog kan dette unnskyldes med at han stilte 
opp på meget kort varsel pga sykdomsforfall. Styret slutter seg til referatet fra Årsmøtet. 
  
SAK 73/14) Mentorordning for medisinstudenter. «Konkurrerende» mentorordning på UiB er 
gjort obligatorisk for studentene (foreløpig på andre studieår), og dette har muligens endret 
forutsetningene for mentorordningen til Nmf/HLF. Mentoransvarlig Kristiane Bleskestad fra 
Nmf orienterer. Det er vanskelig å avslutte brått eksisterende ordning. Vil heller gradvis 
avvikle ordningen over de neste 3-4 år. Det vil dermed ikke opprettes nye grupper, og det vil 
ikke drives rekruttering til dette. Det har vært arrangert etikkseminar de siste årene. HLF er 
åpen for å fortsette å støtte dette dersom Nmf ønsker å arrangere det. 
  
SAK 74/14) Søknad fra Nmf om støtte til Vinterball. Nmf Bergen er den mest aktive av 
legeforeningens studentorganisasjoner, med landets høyeste organisasjonsprosent. Ballets 
budsjett er omtrent som tidligere år. Det blir diskutert for og mot økonomisk støtte. Statistikk 
viser at ballet virker rekrutterende. Motargumentet er manglende faglig profil. Styret 
presiserer at sosiale arrangementer skal tas opp til grundig gjennomgang på 
Solstrandseminaret. Styret vedtar en støtte på kr 20.000 mot Eva Gerdts stemme 
 
SAK 75/14) Høring: Medarrangør landsstyremøte 2017. Hordaland melder seg som kandidat. 
Hotel Ørnen er mest aktuelt, pga kapasitet og beliggenhet. 
https://legeforeningen.no/PageFiles/195326/Intern%20høring%20-
%20Fastsettelse%20av%20medarrangør%20for%20landsstyremøte%20i%202017.pdf 
  
SAK 76/14) Høringer: Lovendringer samt forretningsorden landsstyret. HLF gir ingen 
høringsuttalelse.  
  
SAK 77/14) Høring: Prioriteringsforskriften. Leder har kontaktet Legeforeningen og fått 

aksept for å gi utsettelse med høringsfristen. Saken utsettes til Solstrandmøtet 
https://legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horinger/Horing--NOU-201412-Apent-og-

rettferdig--prioriteringer-i-helsetjenesten-/ 
  
SAK 78/14) Orientering fra foreningsleddene. Ingen aktuelle saker. 
  
Eventuelt 
a) Kort gjennomgang av økonomien i foreningen og Legenes hus 



b) Kort diskusjon om innredning av kontoret. Det antas at vi bør ha en dugnad fra styrets 
medlemmer på siste finpuss av kontoret  
 
 
 
 
Referent: Øivind Wesnes, sekretær  
Hordaland Legeforening:   Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5018 Bergen,   …………………………..     Tlf leder:   416 16595  
 


