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Referat
fra
Sentralstyrets møte 13.10.2015
Legenes hus, Oslo

Til stede fra
sentralstyret:

Marit Hermansen, Jon Helle, Christian Grimsgaard, Kari Sollien, Christer
Mjåset, Anja Fog Heen, Cecilie Alfsen, Ole Johan Bakke, Kjartan
Olafsson

forfall:
sekretariatet:

Generalsekretær Geir Riise. Avdelingsdirektørene Bjarne Riis Strøm,
Jorunn Fryjordet, Lars Duvaland.
Til stede fra sekretariatet i hele eller deler av møtet:
Knut Braaten, Mattis Dahl Aamotsbakken, Gorm Hoel, Frode Solberg,
Audun Fredriksen, Ole Anders Stensen, Aadel Heilemann, Jan Emil
Kristoffersen, Torbjørn Mellesmo, Axel Andersen Restrup,
Einar Espolin Johnson, Eirik Arnesen, Hedda Maurud, Merete Dahl
Referent: Anne Torill Nordli
Hans Kristian Bakke, styreleder i Sykehjelps- og pensjonsordningen for
leger (SOP), hadde en kort presentasjon av SOP.

I

Politikk og strategimøte
Politikk- og strateginotater:
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Notat 1: Månedens mediebilde
Notat 2: Viktige saker i regjering og storting (14/57)
Notat 3: Internasjonalt arbeid i Legeforeningen (10/527)
Notat 4: Situasjonen på UNN – status og veien videre (15/4465)
Notat 5: Arbeids- og oppgavefordeling mellom sentralstyret og sekretariat oppfølging etter sentralstyrets arbeidsseminar 2015 (15/2049)
Notat 6: Statsbudsjettet 2016 – Innhold, budskap og forberedelser til høring
Rapporteringer og kommentarer:
- Statsbudsjett 7.10
- Primærhelsemeldingen
- Nasjonal helse og sykehusplan
- Møte med Helseminister Bent Høie 19.10
- Medisinutdanningen ved NTNU 40 år – 9.10
- Ny spesialitetsstruktur, møte med Hdir om elektronisk rapportering
- Faste stillinger
- Legespesialistenes arbeidsforhold
- Legevakt og KAD lokalt i Vestfold
- Referansegruppemøte Hedmarkmodellen – vedr. sykmeldinger
- Konferanse om Sorg og sykmelding uke 43
- OUS – planlegging av nytt storsykehus
- Helse Sør-Øst: Planlegging av sykehus i Vestre Viken
- Møte i arbeidsgruppen – «Forholdet mellom Tidsskriftet og
Legeforeningen som eier»
- Pasientsikkerhetskonferansen 2015
- Patologforeningen – utfordringer med IKT i sykehus
- Patologforeningen – arbeid med kodeverk
- Seminar Ahus «Hvordan overleve og dø i norsk helsevesen» 8.10
- Arbeidsmøte i Allmennlegeforeningen
- Orienteringsmøte HOD om pakkeforløp rus og psykiatri
- Henvendelse fra generalsekretær i Norges Kristelige Legeforening
(NKLF)
- Gjennomføringsevne IKT – møte med HOD 19.10
- Brev til Skattedirektoratet vedrørende praksiskompensasjon og
arbeidsgiveravgift
- Pensjonsordninger for ansatte i sekretariatet
- Møte i WMA 14.-16. oktober i Moskva.
- Sentralstyresak om Legeforeningens råd og utvalg vil bli lagt frem i
november
- Legeforeningen har levert tilbud på sakkyndighetsvurderinger i
spesialistutdanningen
- TV-aksjonen 2015 – Legeforeningen innvilger kr 20 000 til
Regnskogfondet
- Tre arbeidsrettssaker høsten 2015
- Oppstart forhandlinger for avtalespesialister

Orienteringssaker:
Iverksettelse av samarbeid med Society of Medical Doctors, Malawi.
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Referat fra møte i Forskningsutvalget
Referat fra møte i utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse 1.6. 2015

II

Beslutningsmøte

Sak 186/15 Sentralstyrets satsingsområder 2016-2017 – videre oppfølging
1.01-15/4680
På sentralstyrets arbeidsseminar i september drøftet sentralstyret politisk
påvirkningsarbeid i stort, hvilke trusler og muligheter Legeforeningen står overfor
og hva våre styrker og svakheter er. På bakgrunn av denne drøftingen kom
sentralstyret frem til fire satsingsområder for perioden 2016-2017. Sekretariatet la
frem en første plan for videre oppfølging av satsingsområdene.
Vedtak
Sentralstyrets satsingsområder for 2016 – 2017:
For å oppnå en bedre helsetjeneste for pasientene vil vi jobbe for:
 Trygge leger – god pasientbehandling
 Bedre styring, organisering og ledelse av spesialisthelsetjenesten
 Styrket medisinsk faglig ledelse i primærhelsetjenesten
 Sikre kvalitet og kapasitet i spesialistutdanningen
Sak 187/15

Satsingsområdet «Bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten» - nedsettelse av hurtigarbeidende arbeidsgruppe

1.02-15/4683
Ett av sentralstyrets satsingsområder for 2016-2017 er «Bedre styring,
organisering og ledelse i spesialisthelsetjenesten». Dette er et vidt og viktig
satsingsområde der det for tiden går mange parallelle, politiske løp.
Overlegeforeningen har også igangsatt et eget utviklingsarbeid for å vurdere
forslag til endring av, eller alternativ til foretaksmodellen. Sekretariatet foreslo å
nedsette en hurtigarbeidende arbeidsgruppe, bestående av leder og nestleder i
Overlegeforeningen og leder i Yngre legers forening med sekretariatsbistand, for
å vurdere videre innretning og organisering av satsingsområdet på kort og lengre
sikt.
Vedtak
Sentralstyret nedsetter en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for
satsingsområdet «Bedre styring, organisering og ledelse i
spesialisthelsetjenesten» bestående av
Jon Helle, leder i Overlegeforeningen
Christian Grimsgaard, nestleder i Overlegeforeningen
Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening
Kari Sollien, leder i Allmennlegeforeningen
Arbeidsgruppen får bistand fra sekretariatet. Arbeidsgruppen kommer
tilbake til sentralstyret i november eller desember med forslag og mulige
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veivalg for å realisere satsingsområdet på kort og lengre sikt.
Sak 188/15 Legeforeningens vedtatte policynotater - oppdatering og videreutvikling
1.03-15/4681
I ti år har Legeforeningen utarbeidet policynotater på viktige områder.
Policynotatene er kortfattet skriftliggjøring av Legeforeningens politikk. Notatene
må revideres med jevne mellomrom for å være oppdatert. På legeforeningen.no
er policynotatene organisert etter året de ble vedtatt. Sekretariatet mener denne
organiseringen er uheldig, bl. a fordi notatene ikke er organisert etter tema og at
notater som er mer enn et par år antas utdatert. Sekretariatet la frem forslag om at
policynotatene organiseres etter tema, at layout oppdateres, og at man innenfor
hvert tema vurderer behov for og oppdatering av policynotatene.
Vedtak
For å gjøre policynotatene lettere tilgjengelig organiseres policynotatene
etter tema med ny og forbedret layout. Videre igangsettes et arbeid for å
utvikle et system for jevnlig å vurdere policynotatene, hvilke policynotater
man trenger, hvilke som skal oppdateres og hvilke nye policynotater som
skal utarbeides innenfor hvert tema.
Sak 189/15

Landsstyremøtet, møte med Stortingets helse- og omsorgskomité og
ledersamling 2016 – Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

1.04-15/4682
Landsstyremøtet 2016 avholdes 24. – 26. mai på Soria Moria Hotell og
konferansesenter. På landsstyremøtet 2015 ble det besluttet å endre prosedyren
omkring hvilke saker som skal opp til behandling på landsstyremøtet. Endringen
innebærer at sentralstyret i september/oktober drøfter hvilke saker som bør
behandles på landsstyremøtet, og deretter sende dette ut til organisasjonsleddene
for innspill. Valg av tema bør også sees i sammenheng med tema på
Legeforeningens ledersamling som avholdes 20. – 21. januar 2016 på hotell Bristol i
Oslo. Sekretariatet la frem et første forslag til aktuelle tema til de ulike
arrangementene.

Vedtak
Sekretariatet går videre med planleggingen av landsstyremøtet og
ledersamlingen i tråd med debatten på sentralstyremøtet. Sentralstyrets
forslag til tema på landsstyremøtet og ledersamlingen besluttes i møtet 11.
november 2015. Deretter sendes de foreslåtte tema på landsstyremøtet
2016 ut til organisasjonsleddene for synspunkter og alternative forslag.
Sak 190/15

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk
Pasientskadeerstatning

2.01-15/3257
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endring i
forskrift til pasientskadeloven og økning av tilskudd fra private helsetjenester.
Endringsforslaget gjaldt virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige
helsetjenesten. Forslaget omfattet i hovedsak endring av tilskuddssatsene som er
fastsatt i forskriften slik at ordningen blir selvfinansierende. Forslaget innebar en
kraftig økning i tilskuddene for visse legegrupper, særlig øyespesialister og
kirurger. Høringsnotatet presenterte to alternative modeller for økning av
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tilskuddene, enten en full økning til nye satser fra 1.1.2016 eller en gradvis økning
fra til 1.1.2019. Med utgangspunkt i interne høringsinstansers innspill hadde
sekretariatet utarbeidet utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med en endring og oversendes til
Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 191/15 Etablering av rettshjelpsprosjekt
2.02-15/4543
Ved landsstyremøtet i 2015 fikk sentralstyret oversendt et forslag fremsatt av
Troms legeforening. Forslaget tok til orde for nedsettelse av et utvalg for å
vurdere omfang og finansiering av rettshjelp til medlemmene.
Sentralstyret drøftet saken og besluttet at det skal nedsettes et utvalg, som skal
avgi en rapport medio januar 2016 med sikte på landsstyrebehandling i 2016.
Vedtak
Det nedsettes et utvalg for å vurdere hvordan Legeforeningens tilbud til
medlemmene skal være når det gjelder juridiske tjenester. Utvalget skal
herunder vurdere:
-

Systemer, herunder både bistand fra JA og
Rettshjelpsordningen og dens vedtekter
Innhold, dvs. rettsområder hvor det kan gis bistand
Dimensjonering, dvs. kapasitet og omfang
Utvalget skal også vurdere hvordan slik bistand kan
finansieres.

Utvalget består av Christian Grimsgaard (leder), Torstein Schrøder-Aasen,
Tom Ole Øren, Arne Refsum og Jo Endre Midtbu. Sekretariatet stiller
nødvendige ressurser til disposisjon for arbeidet.
Utvalget skal avlevere en rapport til sentralstyret medio januar 2016.
Kostnader forbundet med arbeidet innvilges med inntil kr 50 000 fra
sentralstyrets disposisjonskonto.
Sak 192/15 Høring – revisjon av forskningsetikkloven
2.03-15/3633
Kunnskapsdepartementet hadde sendt på høring forslag til endringer i lov om
behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven).
Høringsnotatet hadde vært på intern høring blant berørte organisasjonsledd.
Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til høringsuttalelse med utgangspunkt i
interne høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes
Kunnskapsdepartementet.
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Sak 193/15 Høring - forskrift om straffegjennomføring i Nederland
2.04-15/3445
Justis- og beredskapsdepartementet hadde sendt på høring utkast til forskrift om
straffegjennomføring i Nederland. Høringsnotatet hadde vært på intern høring
blant berørte organisasjonsledd. Sekretariatet hadde utarbeidet utkast til
høringsuttalelse med utgangspunkt i interne høringsuttalelser.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.
Sak 194/15 Høring – fritt rehabiliteringsvalg
2.05-15/3348
Helse- og omsorgsdepartementet hadde sendt på høring forslag om at retten til
fritt behandlingsvalg skulle omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har
avtale med regionale helseforetak. Endringen ville innebære bl.a. at rehabilitering
senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt
behandlingsvalg. Det var imidlertid en forutsetning for å kunne bruke det frie
valget at leverandøren kan gi det tilbudet som pasienten har behov for.
Sekretariatet hadde utarbeidet et høringssvar der man overordnet ga sin tilslutning
til høringsforslaget, men med flere merknader.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
Sak 195/15 Oppnevning av forhandlingsutvalg 2015-2017
2.06-15/3948
Sentralstyret behandlet oppnevning av Legeforeningens ulike forhandlingsutvalg
for perioden 1.9.2015 – 31.8.2017
Vedtak
Sentralstyret vedtar følgende sammensetning av forhandlingsutvalgene for
perioden 1.9.2015 – 31.8.2017:
Forhandlingsutvalg Spekter:
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer Of: Jon Helle, Christian Grimsgaard
Varamedlemmer Of: Turid J. Thune, Kjetil A. H. Karlsen
Medlemmer Ylf: Christer Mjåset, Anja Fog Heen
Varamedlemmer Ylf: Torstein Schrøder-Aasen, Christopher Elnan Kvistad
Observatør Af: Kari Sollien
Observatørvara Af: Kirsten Rokstad
Observatør LVS: Espen S. Kristoffersen
Observatør, vara LVS: NN
Observatørvara Nmf: Elisabeth Holven
Observatørvara Nmf: Anne Sandvik
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Forhandlingsutvalg for Virke:
Leder: President Marit Hermansen
Medlemmer Of: Jon Helle, Albert Bolstad
Varamedlemmer Of: Cristina Spada, Jesper Blomquist
Medlemmer Ylf: Christer Mjåset og Anja Fog Heen
Varamedlemmer Ylf: Silje Watterdal Syversen, Ragnhild Eide Skogseth
Forhandlingsutvalg for KS og Oslo kommune:
Leder: President Marit Hermansen
Medlem Af: Kari Sollien
Varamedlem Af: Tom Ole Øren
Medlem LSA: NN
Varamedlem LSA: NN
Medlem Ylf: Christer Mjåset
Varamedlem Ylf: Anja Fog Heen
Medlem Oslo legeforening: NN
Varamedlem Oslo legeforening: NN
Observatør Nmf: Vivian S. Amundsen
Oservatørvara Nmf: Knut Lien

Forhandlingsutvalg for Stat:
Leder: President Marit Hermansen
Medlem LVS: Kari Risnes
Varamedlem LVS: NN
Medlem LVS: NN
Varamedlem LSA: NN
Medlem Ylf: Torstein Schrøder-Aasen
Varamedlem Ylf: Christopher Elnan Kvistad
Medlem Of: Jon Helle
Varamedlem Of: Anne-Karin Rime
Forhandlingsutvalg for næringsdrivende og normaltariff:
Leder: President Marit Hermansen
Nestleder: Kari Sollien
Medlemmer Af: Tom Ole Øren, Nils Kristian Klev
Varamedlemmer Af: Ole Christina Fredheim, Sidsel Mordt Andreassen
Medlemmer PSL: Sverre Dølvik, NN
Varamedlemmer PSL: Kathe Aase, NN
Medlem LSA: NN
Varamedlem LSA: NN
Medlem Oslo legeforening: NN
Varamedlem Oslo legeforening: NN
Presidenten gis fullmakt til å utnevne kandidater til de ubesatte
utvalgsplassene.
Sak 196/15
3.01-12/113

Policynotat om global mental helse
Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse hadde utarbeidet et forslag
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til policynotat om global mental helse. Notatet understreker at psykiske lidelser
utgjør en betydelig sykdomsbyrde i både fattige og rike land. Mangel på
behandling og kyndig helsehjelp fører til store tap i leveår og inntekt for psykisk
syke og deres familier.
Vedtak
Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse bes om å justere
notatet i tråd med diskusjoner i sentralstyremøtet før notatet legges frem
for sentralstyret på nytt.
Sak 197/15 Policynotat om antibiotikaresistens
3.02-15/3650
Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens
hadde i juni 2015 levert sin rapport til sentralstyret, i henhold til oppdrag.
Rapporten ble fremlagt som vedlegg til et politikk- og strateginotat der
sekretariatet foreslo at det på grunnlag av rapporten skulle utarbeides et
policynotat. Sekretariatets utkast til policynotat, med innspill fra
kompetansegruppen, ble lagt frem for sentralstyret til gjennomsyn og evt.
endringer før utkastet sendes på høring i foreningen.
Vedtak
Utkast til policynotat godkjennes med enkelte endringer og sendes ut på
høring i Legeforeningen.
Sak 198/15 Policynotat om rehabilitering
3.03-15/1863
Regjeringen har varslet flere endringer i organiseringen av
rehabiliteringstjenestene. Det er blant annet foreslått at kommuner med 15 00020 000 innbyggere eller flere kan overta alt ansvar for habilitering og
rehabilitering, å innføre fritt rehabiliteringsvalg, og det er forventet at regjeringen
vil legge frem en opptrappingsplan for rehabilitering. Forslag til policynotat om
rehabilitering ble lagt frem og drøftet.
Vedtak
Utkast til policynotat justeres i tråd med diskusjon i møtet og sendes på
høring til relevante organisasjonsledd.
Sak 199/15

Høringsuttalelse om Helse- og omsorgsdepartementets forslag til nytt
kommunalt pasient- og brukerregister og enkelte endringer i
helsepersonelloven

3.04-15/3532
Legeforeningen hadde mottatt et høringsnotat fra Helse- og
omsorgsdepartementet om forslag til nytt kommunalt pasient- og brukerregister
(KPR) og enkelte endringer i helsepersonelloven. På bakgrunn av tilbakemelding
fra foreningsleddene hadde sekretariatet utarbeidet et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes med enkelte endringer og
oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.
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Sak 200/15

Høring - utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med
rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

3.05 -15/3384
Legeforeningen hadde mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til
veileder for tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og
omsorgstjenesteloven kapittel 10. Direktoratet ønsket med veilederen å bidra til
en mer enhetlig og riktigere bruk av bestemmelsene. På bakgrunn av
høringsinstansenes tilbakemelding skrev sekretariatet et utkast til høringsuttalelse.
Vedtak
Utkast til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Helsedirektoratet.
Sak 201/15 Eventuell videreføring av kurset Frist meg inn i ledelse for sykehusleger
(3.06-15/3070)
Siden 2005 har Legeforeningen og de regionale helseforetakene, representert ved
Nasjonal ledelsesutvikling, samarbeidet om kurset Frist meg inn i ledelse for
kvinnelige sykehusleger. I september mottok Legeforeningen brev fra Nasjonal
ledelsesutvikling der de meddelte at de ikke ønsker å videreføre dette
samarbeidet.
Vedtak
Legeforeningen tar beslutningen til etterretning, og avslutter kurset i sin
nåværende form. Sekretariatet bes om å gjennomgå de tilbudene
Legeforeningen og foreningsleddene har for å stimulere leger til ledelse.
Sak 202/15
3.31 -15/611

Godkjenning i kompetanseområdet allergologi
Sekretariatet fremla liste over leger som kan godkjennes.
Vedtak
Godkjent ble: Døsen, Liv Kari
Gjellan, Mikal
Jørstad, Stein-Øyvind
Rentzos, Georgios
Vindenes, Hilde Kristin

Sak 203/15

Høring - utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig
spesialitetsstruktur

3.32 -12/2322
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene hadde levert 30. august 2015
utredninger til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om organisatoriske
oppgaver i ny modell i fremtidig spesialitetsstruktur. Utredningene var svar på
oppdragsbrev fra HOD av 27. mars 2015. Utredningene hadde vært på intern
høring i Legeforeningens organisasjon med frist 28. september 2015.
På bakgrunn av høringssvarene var det utarbeidet en oppsummering med innspill
og kommentarer som var fremkommet fra høringsinstansene etter vurdering av
rapportene fra RHFene og direktoratet.

9

Vedtak
Sentralstyret gir sin tilslutning til at det utarbeides et høringsbrev til Helseog omsorgsdepartementet basert på saksfremlegget og diskusjon i møtet.
Presidenten gis fullmakt til å godkjenne høringsbrevet.
Sak 204/15 Statusrapport Legeforeningens økonomi per september 2015
4.01-15/1720
Legeforeningens regnskap per september 2015 ble presentert.
Vedtak
Regnskapet per september 2015 tas til etterretning.
Sak 205/15 Oppnevning av medlem av fondsutvalget i Utdanningsfond III
4.02-15/4761
Ett av utvalgsmedlemmene i fondsutvalget for Utdanningsfond III hadde trukket
seg. Yngre legers forening hadde foreslått Kristin Kornelia Utne som nytt
utvalgsmedlem.
Vedtak
Kristin Kornelia Utne oppnevnes som nytt utvalgsmedlem i
Utdanningsfond III, og innehar dette vervet fram til utløpet av utvalgets
funksjonstid, dvs. fram til 31.12.2016.
Sak 206/15 Statusrapport Utdanningsfond II og III og Lånefondet
4.03-15/4762
Det forelå en rapport over søkningen til Utdanningsfond II og III samt
Lånefondet. Rapportene viste økning i utbetalinger fra Utdanningsfond II og III,
og et redusert utlånsvolum i Lånefondet.
Vedtak
Statusrapporten tas til etterretning.
Sak 207/15
4.04

Premiereguleringsfondet – oppnevning av medlem til styret
Trond Egil Hansen hadde meldt fra til sekretariatet at han trekker seg som
styremedlem i Premiereguleringsfondet etter at han har tiltrådt ny stilling i Bergen
kommune. Sekretariatet hadde henvendt seg til Allmennlegeforeningen og bedt
om forslag til ny representant til fondets styre.
Vedtak
Trond Egil Hansen løses fra vervet som medlem av
Premiereguleringsfondets styre. Nils Kristian Klev,
Allmennlegeforeningen, oppnevnes som nytt medlem av styret.

Sak 208/15 Valg av dirigenter på landsstyremøte 2016
5.01-15/2049
Landsstyremøtene skal i henhold til lovenes § 3-1-2 ledes av valgte dirigenter.
Sekretariatet la frem forslag om at Anne Mathilde Hanstad og Bjørn Martin
Aasen forespørres om de er villige til å være kandidater til vervene.
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Vedtak
Sentralstyret innstiller overfor landsstyret at Anne Mathilde Hanstad og
Bjørn Martin Aasen velges som dirigenter ved landsstyremøtet i 2016
forutsatt at de takker ja.

Marit Hermansen
Jon Helle

Kari Sollien

Christian Grimsgaard

Anja Fog Heen

Christer Mjåset

Kjartan Olafsson

Ole Johan Bakke

Cecilie Alfsen
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