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Beslutningsmøte

Sak 1 Internasjonalt arbeid 2022
Det var lagt opp til en diskusjon om forberedelsene til Nordisk råd for yngre leger i Tromsø
23.-24. september 2022, og møte i European Junior Doctors (EJD) i Oslo 10.-12. november
2022. Det forelå forslag til gjennomføring av møtene.
Vedtak
Styret stiller seg bak forslagene til gjennomføring av Nordisk råd for yngre leger i
Tromsø 23.-24. september 2022, og EJD i Oslo 10.-12. november 2022.
Styret tar for øvrig saken til orientering.

Sak 2 Vårkurs og årsmøte 2022
På styrets arbeidsseminar i januar ble kurskomiteen bedt om å utarbeide et forslag til
program til diskusjon og endelig vedtak på styremøtet i februar.
På styrets arbeidsseminar i januar ble sekretariatet bedt om å komme tilbake med utkast til
endelig saksliste for årsmøtet 2022.
Det forelå forslag til program for vårkurset og forslag til saksliste for årsmøte til diskusjon i
styret.
Leder og sekretariatet hadde forespurt aktuelle personer som styrets forslag til ordstyrer
under årsmøtet. Sekretariatet anbefalte Ida Monn Birkhaug som styrets innstilling til
ordstyrer på årsmøtet.
Vedtak
Styret vedtok endelig program for FTV-samling/vårkurset 2022.
Styret vedtok videre endelig saksliste for årsmøtet 2022.
Styrets forslag til ordstyrer under årsmøtet er Ida Monn Birkhaug.

Sak 3 Ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022
Det ble lagt opp til en siste gjennomgang av forberedelser til gjennomføringen av
ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022.

Vedtak
Styret tar saken til orientering

Sak 4 Høstkurs/tariffkonferanse 2022
På styremøtet i januar drøftet styret muligheten for å flytte tidspunktet for
høstkurs/tariffkonferanse. Etter tilbakemeldinger fra styrets medlemmer ble det anbefalt å
opprettholde tidspunktet 22.-25. november 2022.
Sekretariatet hadde undersøkt steder for gjennomføring av høstkurs/tariffkonferanse i
nevnte tidsrom. Sekretariatet anbefalte at møtet legges til Soria Moria.

Vedtak
Høstkurs/tariffkonferanse 2022 gjennomføres på Soria Moria i tiden 22.-25.
november 2022.

Sak 5 Hovedoppgjøret Stat 2022 -Ylfs krav
Ylf hadde mottatt kravsinvitasjon fra Legeforeningen til hovedoppgjøret i Stat
2022. Sekretariatet hadde foreslått krav til hovedoppgjøret i Stat 2022 til styrets diskusjon.

Vedtak
Styret vedtar forslag til krav til hovedoppgjøret i Stat 2022 med de endringene som
kom frem i diskusjonen i møtet. Sekretariatet oversender kravet til Legeforeningen.

Sak 6 Kravsinvitasjon SAN 2022
Ylf hadde mottatt kravsinvitasjon fra Legeforeningen til hovedoppgjøret i SAN
2022. Sekretariatet hadde foreslått krav til hovedoppgjøret i SAN 2022 til styrets diskusjon.

Vedtak
Styret vedtar sekretariatets forslag til krav til hovedoppgjøret i SAN 2022 med de
endringene som kom frem i diskusjonen i møtet. Sekretariatet oversender kravet til
Legeforeningen.

Sak 7 Kravsinvitasjon Spekter 2022
Ylf hadde mottatt kravsinvitasjon fra Legeforeningen til hovedoppgjøret i Spekter 2022. Det
var foreslått at krav skulle behandles av styret pr epost etter gjennomføringen av
ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022.

Vedtak
Styret behandler forslag til krav til hovedoppgjøret i Spekter 2022 pr epost i etterkant
av ekstraordinært landsrådsmøte.

Sak 8 Sekretariatsressurser våren 2022
Det ble vist til flere tidligere saksfremlegg, samt vedtak i styremøte av oktober 2021, hvor
styret ba leder om å gå i dialog med SPOL/generalsekretær om å be om at Ylf får benytte
kommunikasjonsrådgiver i 20% stilling tom 31.12.21.
Det ble lagt opp til en diskusjon om videre bistand.

Vedtak
Styret vedtar å kontinuere ordningen med kjøp av kommunikasjonsbistand frem til
30.06.22. Andelen tjenester økes fra 20-25%.
Helsepolitisk rådgiver trappes gradvis opp i stilling når hun er tilbake i arbeid.

