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Innkalling til årsmøte Vest-Agder legeforening  
 
Vest-Agder legeforening inviterer til årsmøte og medlemsmøte torsdag 22 august 2019 kl 

1800 

Sted: Odderøya 100 (tidl. Mannskapsmessa). 

 

1.) ÅRSMØTE KL. 18.00 -SAKER 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder, referent og 2 deltakere til å underskrive 

årsmøteprotokollen. 

3. Vi minnes medlemmer av VAL som døde i 2018. 

4. Styrets årsberetning 

5. Regnskap 2018 

6. Budsjett 2020 

7. Valg av leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer 

 

Saksdokumenter (årsberetning, regnskap og budsjett) vil bli lagt ut på Vest-Agder 

legeforenings hjemmesider. 

 

2.) MEDLEMSMØTE KL. 18.45  

 

I år får vi besøk av overlege Ketil Størdal. Ketil Størdal er spesialist i barnesykdommer og 

leder i Norsk barnelegeforening. Han er talsperson for kampanjen «Gjør kloke valg». 

Kampanjen er laget av Den norske legeforening og de fagmedisinske foreningene, i 

partnerskap med Norsk pasientforening. 

«Gjør kloke valg» er en kampanje som tar sikte på å redusere undersøkelser og behandling 

som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade. 

 

Størdal vil holde et foredrag med tittelen «For mye medisin?» 

 

3.) MEDLEMSFEST MED LEDSAGERE KL. 20.00 

 

Etter årsmøte og medlemsmøte inviterer foreningen medlemmer og ledsagere til hyggelig 

bespisning med meny fra havet og godt drikke til. 

Festen er gratis, men av hensyn til matbestillingen, er det ønskelig med 

forhåndspåmelding innen fredag 16 august til undertegnede  

(e-mail olstra@online.no, eller sms til 90568182). 

Vi ser frem til en faglig spennende og hyggelig sosial kveld, og håper så mange som mulig 

finner anledning til å komme! 

 
Med hilsen 
Vest-Agder legeforening 
 
Ole E. Strand 
Leder 
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