
 
REFERENT: Marianne Rask 
       

Til stede 

Årsmøtevalgt Leder: Karoline Lund 
Årsmøtevalgt, nesteleder og kasserer: Morten A. B. Jacobsen 

Årsmøtevalgt: Mirjam Kilen 
PSL Vara: Flora Asadi 
AF: Jens Lind-Larsen 
OF: Britt Fritzmann 
LSA: Eva Cathrin Lindset 
YLF: Lars Magnus Aker 
Namf: Ingrid Østbye 

Kopi til (forfall merkes med *) 

Årsmøtevalgt vara: Hanne Tolfsen,  

Årsmøtevalgt vara: Jakob Kirkebakk 

Leder kurskomiteen: Ivar Udnæs* 

PSL: Trygve Kase* 

 

 

 

 

Styremøte 25.05.21 – Elektronisk møte Teams, kl. 18.30-20.30 
 

Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/05 Godkjenne møteinnkalling og agenda 
Godkjent uten kommentar 

 

 

02/05 Godkjenne referat fra møte 13.04.21 
Retter navnet til ny LSA representant – rett navn er Eva Cathrin Lindset. 

 

03/05 Status kurskomiteen 

Leder av kurskomiteen har ikke mulighet for å delta i dagens møte, sender informasjon 

om aktivitet på e-post:  

Uforandret. Ingen kursaktivitet grunnet koronapandemien. Kurset i trygdemedisin er så 
godt som ferdigstilt, kun små detaljer står igjen. Forhåpentlig kan dette holdes i 
november. 
Kurskomiteen har nylig hatt et møte hvor alle var til stede. Plan for videre kurs 2022 ble 
diskutert og lagt. 
Kurskomiteen fortsette sitt arbeid ufortrødent videre, de som står på valg fortsetter 
(begge forespurt av valgkomiteen) 

 

04/05 Økonomi status 
Kasserere gjennomgår regnskap 2020 som legges inn i årsmelding og presentasjon til 
årsmøtet. 
 
Leder går gjennom informasjon til årsmøtet om økonomisaken det har vært jobbet mye 
med det siste året. 
 
Det har ikke kommet inn kontingent fra legeforeningen sentralt. 
Kasserer tar kontakt med legeforeningen sentralt og sjekker ut hvorfor dette ikke er 
utbetalt i januar. 
 

 

05/05 Årsmøte 2021 
Avholdes tirsdag 08.06.21 kl. 18.30-20.30 
Svein Rønsen har sagt ja til å være ordstyrer også for dette årsmøte. 
 
Årsmelding: 

Det jobbes med å ferdigstille årsmeldingen. 

Har fått inn siste melding fra yrkesforening i dag. 

Tall på antall medlemmer er oppdatert pr. 31.12.20 

 

Felles mail til alle medlemmer i Østfold legeforening ble sendt ut 28.04.21 

Mail med oppkoblingsinformasjon til elektronisk årsmøte på Zoom, sendes ut rett i 

etterkant av dagens styremøte. 

 

Navn på styremedlemmer som skal signere årsmelding og regnskap gjennomgås. 

 



Oversender med navn og mailadresser til revisor som sender ut regnskap til 

elektronisk signering. 

06/04 Status Yrkesforeningene 
 
LSA Eva Cathrine Lindseth:  
Ny representant i styret for LSA etter at Espen Storeheier har flyttet. Vara Guro Letting 
Steine fortsetter. 
Jobber som kommuneoverlege i Halden. 
Helt ny i tillitsverv arbeid, ser frem til å sette seg inn i oppgavene som LSA leder i 
Østfold. 
Det er for tiden lettere enn noen gang å rekruttere leger til kommunelegestillinger. Det 
har i det siste kommet i orden lønnskompensasjon for merarbeidet i pandemien. 
 
OF Britt Fritzmann:  
Administrasjonsbygget på Kalnes er nesten ferdig, det er innflytting i begynnelsen av 
juni. De ansatte som har jobbet på Tuneteknikkeren flytter inn i det nye bygget på 
Kalnes. Bygget er privat finansiert og Sykehuset Østfold leier lokalene. 
Det er en gruppe som ser på omrokering i sykehuset for frigjøring av plass til pasienter. 
Overlegene mister kontorplass 
Undervisning flyttes til admin. Bygget. 
Anne Karin Rime er valgt til leder for OF. 
Det jobbes med lokale lønnsforhandlinger, SØ ligger lavt i avlønning av leger. 
Det er lite spennende saker for tiden, alt bærer preg av pandemien. 
Det skal utarbeides en Pandemirapport i høst. 
 
YLF Lars Magnus Aker: 
Lars Magnus er på årsmøte i YLF valgt inn i YLF styre fra september og vara til 
sentralstyret. 
Hovedfokus for YLF er å få rettet opp i etterslep på utdanning og lokale 
lønnsforhandlinger.  
 
AF Jens Lind-Larsen 
Etter at Lise Nohr går over i arbeid ved Statsforvalterens kontor rykker Jens opp som 
1. landsråd og dermed styremedlem i Østfold legeforening. 
Tidligere vært leder av ØLF og er godt kjent med arbeidet i foreningen. 
 
PSL, vara Flora Asadi  
Er vara for PSL og vil fortsette å være dette fremover. Trygve Kase går av med 
pensjon i høst. 
Det skal foretas nytt valg i PSL, så til høsten kommer det inn et nytt medlem. 
Private spesialister ikke prioritert for koronavacine. 
Vanskelig å holde seg oppdatert da alt foregår på mail og elektroniske møter. 
Journalsystemer bør fornyes. 
 
Namf Ingrid Lene Østby 
Det var årsmøte i Namf 04.05, Ingrid fortsetter som deltaker i Østfold legeforening. 
Det jobbes med kurs. 
Ellers lite nytt 
 
Årsmøtevalgt Morten Bruun Jacobsen:  
Pendler til Oslo, har hospitert på Radiumhospitalet i tre uker. 
Fortsetter ikke i styret i ØLF etter denne perioden. 
 
Årsmøtevalgt Miriam Kilen: 
Nærmer seg nå slutten av et år i psykiatrien 
Skal tilbake til allmennpraksis. 
Kommuneoverlegestillingene er slått sammen og nå lyst ut som en stilling. 

 

07/04 Valgkamp status 
 
Ser an hva som er mulig å få til når valget nærmer seg. 

 



08/04 Evt 
 
Håper på at det er mulig å gjennomføre fysisk styremøte hos leder Karoline Lund midt i 
juni. 
De fleste styremedlemmer er vaksinert og om reglene i kommunen tilsier det ønskes 
det at avtroppende og påtroppende styremedlemmer møtes. Nærmere informasjon 
kommer. 
 

 

Neste styremøte mandag 14.06.21  


