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Referat fra styremøte i Oppland 
legeforening 


• Tid: Mandag 12.05.2014 klokka 18.00 
• Sted: Quality Hotel Strand Gjøvik 



1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
22.04.2014. 

Godkjent. 

2. Styremøter 2014  
Onsdag 10.09. kl. 1800, Lillehammer 

Onsdag 15.10. kl. 1800, Gjøvik 

Lørdag 22.11. på Ilsetra 

Onsdag 10.12. kl. 1800, Lillehammer 

Odd Gunnar Heitun kontakter aktuelle  møtesteder for en  avtale om møtelokaler, 
bevertning og pris. 

3. Regnskap og budsjett 
Odd Gunnar Heitun redegjorde for resultatregnskap og balanse for 2013 fra Visma.  
Regnskapet legges fram for årsmøtet sammen med revisors beretning. 

Odd Gunnar Heitun har også utarbeidet forslag til budsjett for 2015. Budsjettet 
legges fram for årsmøtet med enkelte mindre justeringer.  

4. Årsmelding 2013 
Inger Kragh Nyhus gjennomgikk årsmeldingen. 

Årsmeldingen legges fram for årsmøte med enkelte mindre endringer.  

5. Årsmøte 2014 
Det henvises til sak 2, 22.04.2014.  

Inger Kragh Nyhus sender ut sakspapirene til årsmøte innen den vedtektsfestede 
fristen på 2 uker.  Hun undersøker mulighet for påmelding til bespisning med 
Lisbeth Rustad Hellerud, samt påminner Grimsgaard og Sollien om avtalene som er 
gjort. 

Karin Frydenberg har tatt på seg å være møteleder.  

Tellekorps: Espen Nordheim og Øyvind H. Lie.  

Referent: Bente Westrum 

Styreleder ber om at styremedlemmene møter fram kl 1730. 



6. Ilsetra 
Ida Marie Ringerud har bekreftet avtalen som kåsør fredag kveld.  
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Tilstede 
• Inger Kragh Nyhus 
• Bård Husteli 
• Odd Gunnar Heitun  
• Øyvind H. Lie 
• Jens A. Mørch (fra sak 3) 
• Bente Westrum 
• Espen Nordheim 
• Stein-Helge H. Tingvoll  

Forfall 
• Siw O. Fosheim 
• Oda S. Hammerstad 
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Odd Gunnar Heitun sørger for rammen rundt temaet om avtalespesialistene. Tiden 
på lørdag fra 10-13 er disponibel, bortsett fra et kort innlegg fra leder av Olf.  Han 
begynner å gjøre forespørsler og setter sammen et panel.  

Jens A. Mørch er debattleder. 

Det er ønskelig at Lisbeth Rustad Hellerud deltar på styremøte 10.09, for å bistå i 
forberedelsen av medlemsseminaret på Ilsetra. Ansvar Inger Kragh Nyhus. 



7. Kurs for lokallagsledere 
Inger Kragh Nyhus melder seg på. 



8. Eventuelt 
• Bal Medicorum 15 har søkt om sponsor. Søknaden avslås. 

MedHum, støtte til Leger Uten Grenser, prosjekt for mødre og barn i Sierra 
Leone.  Oppland Legeforening har tidligere overført kr. 5000 til MedHum Tromsø 
for 2014. MedHum varsler giverstafett på Landsstyremøte 21. mai.  

Styret gir leder fullmakt til å gi ytterligere kr. 10 000 til formålet.  
• Reservasjonsmulighet for fastleger. Brev fra generalsekretæren til 

legeforeningens landsstyre om regjeringens forslag til ny løsning i saken.  
• Leder anbefaler følgende publikasjoner 

o Jensen, Bjarne. Helsereformer på feil premisser. Kommunenes 
interesseforening for lokalsykehus. 

o Wyller, Torgeir Bruun. Arvelige statsrådsykdommer.  
• Det er kommet forslag fra medlem Eivind Aakhus om å opprette en 

anerkjennelse til kolleger som har utmerket seg som tillitsvalgt eller som 
gjennom sin faglige virksomhet har synliggjort legerollen på en positiv måte, 
etter mønster av «årets Oslolege».  Styret synes dette er et meget godt forslag. 
Inger Kragh Nyhus utformer nærmere retningslinjer slik at saken kan legges fram 
for årsmøte i 2014.  

• Øyvind H. Lie orienterte om besøk i Sykehuset Innlandet fra Legeforeningens 
president og andre sentrale tillitsvalgte. 

• Jens A. Mørch refererte fra møte i overordnet samarbeidsutvalg i SI 13.03.14.  
• Styreleder annonserer på årsmøte 2014 at årsmøte 2015 er planlagt den 10. juni 

på Valdres Lokalmedisinske senter.  







Møtet ble avsluttet kl. 2010 



Bente Westrum, sekretær  
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