
 

 

 

 
 

 

 

 

Foredrag ved Ståle 

Einarsen 

Professor ved 

Psykologisk fakultet, UIB 

 

Tale ved Hege Gjessing 

 

President Dnlf 

 

«Ledelse på godt og vondt: 

Alt de aldri fortalte deg om 

ledelse» 

 

Om fallgruver i leder-rollen 

– basert på ny norsk 

forskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogaland legeforening har med dette gleden av å kunne invitere til årsmøte i vakre 

omgivelser på Sola strand hotell. 

 

Vi starter opp klokken 17.00 med foredraget «Ledelse på godt og vondt» med Ståle 

Einarssen der han gir oss et underholdende innblikk i «Alt de aldri fortalte deg om ledelse», 

basert på ny norsk forskning. 

 

Det blir rom for diskusjon og synspunkter før vi går videre til å avvikle selve årsmøtet og 

Hege Gjessing sin tale. Vi runder av med middag og sosialt samvær ca kl 20.00. 
                                                      

Vel møtt! 
 

 



 

 Årsmøteprogrammet 
 

Saksliste: 

Valg av møteleder 

● Godkjenning av innkallingen 

● Årsmelding for Rogaland legeforening 2013 

● Regnskap 2013 

● Budsjett 2015 

● Kurskomitéen årsmelding 2013 

● HLR årsmelding 2013 

● Stavanger TBC-fond årsmelding og regnskap 2013 

● Rogaland legeforenings Fond for primærmedisin årsmelding og regnskap 2013 

● Valg av revisor 

● Valg av ny leder for kurskomitéen  

● Valg av medlem til kurskomitéen for nord-fylket 

 

 

Saksdokumentene legges ut på våre internettsider www.legeforeningen.no/rogaland. Kopier vil 

bli delt ut før møtet. 

 

 

Påmelding for middag: 

Ved betaling til 3201.35.01776 innen 30. mai 2014. Pris: leger kr. 175,-/ledsagere kr. 275,-. 

Husk merk betalingen med deltakernavn og ”årsmøtemiddag 2014”. 

 

Vi håper at mange vil delta! Målet er at dette skal være en årlig sosial begivenhet som virker 

samlende for leger i hele fylket, i og utenfor sykehus. 

 

 

For tilreisende fra nordfylket  

Rogaland legeforening dekker reiseutgifter tilsvarende rutegående skyss. 

 

Vi dekker i år også overnattingsutgifter på hotellet for medlemmer fra nordfylket for å se om det 

kan stimulere til økt oppmøte for dem som må komme med ferge. De som ønsker dette må 

avtale dette ved å sende e-post til vår sekretær Heidunn (rogaland.legeforening@gmail.com). 

 

Man kan som alltid selvfølgelig velge å delta på kun deler av arrangementet. 

 

Alle HTV for Allmennlegeforeningen vil få invitasjon til formøte kl. 13-16.00. Egen invitasjon 

sendes på e-post men vi ber dere holde av tidspunktet. 

 

Vel møtt! 

Jan Robert Johannessen, leder 

mailto:rogaland.legeforening@gmail.com

