Oslo, 14. desember 2015

MØTEPROTOKOLL STYREMØTE NR 10/2015
Sak 159/15

Hendt siden sist

Referat:
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist,
og om saker av felles interesse for de øvrige styremedlemmene. Punktvis:
•
•
•
•
•
•
•
•

Clara Sofie Bratholm har bl.a. hatt flere telefonmøter med EJD, skrevet
kronikk vedrørende konflikten ved sykehusene i England.
Kristin Kornelia Utne og Christer Mjåset har vært på besøk til
Finnmarkssykehuset – møtt både tillitsvalgte og sykehusdirektøren ved
Hammerfest sykehus.
Hanne Støre Valeur har arbeidet med yngreleger.no og kommunikasjonen
eksternt/sosiale medier.
Torstein Schrøder-Aasen har deltatt i utvalgsmøte om hvordan Legeforeningen
best kan gi juridisk hjelp til medlemmer, deltatt i møte med HR i foretaket
lokalt, deltatt i møte angående yngreleger.no, arbeidet med høringssvar osv.
Christopher Elnan Kvistad har skrevet blogginnlegg samt kronikkinnlegg i BT.
Petter Risøe har vært i Kristiansand for å planlegge årsmøtet i april, arbeidet
med høringssvar og deltatt på konflikthåndteringskurs i København sammen
med Kristin Kornelia Utne.
Guro-Marte Gulstad Mpote har vært vitne i rettssak for arbeidsretten
Christer Mjåset har deltatt i forhandlinger med KS om sentral særavtale SFS
2305 (pt ikke ferdigforhandlet), vært i møte med HOD og HDir om ny
spesialitetsstruktur og vært på besøk i England vedrørende sykehuskonflikten.

Vedtak:
Styret tok sakene til orientering.

Sak 160/15

Møteprotokoll fra siste møte

Referat:
Møteprotokoll var sendt styret til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige
styremøte.
Vedtak:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.
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Sak 161/15

Høringer

Referat:
Styret diskuterte hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvilke styremedlemmer som
får ansvaret for hver enkelt høring.
Vedtak:
Styret skal besvare følgende høringer (ansvarsperson for høringen i parentes):
• Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov (Kristin Kornelia
Utne)

Sak 162/15 Høringsmal
Saken utsettes til neste møte.

Sak 163/15

Yngreleger.no/Forum

Referat:
Styret fikk informasjon om yngreleger.no og status for prosjektet, bl.a. innkomne
tilbud til utvikling/design. Videre foretok redaktør en gjennomgang av innholdet i
siste utgave av Forum, bl.a.:
• Fødselspermisjon for turnusleger i distrikt
• Oppsummering av saker for arbeidsretten
• Bilag om ferie
• Mitt funn
Videre fordelte styret arbeidsoppgaver knyttet til videreutvikling av bilag til
yngreleger.no:
• Turnus, ferie – Anja Fog Heen
• Stipendiater – Christoffer Elnan Kvistad
• Arbeidstid, arbeidsavtalen – Torstein Schrøder-Aasen
• Spesialisering, spesialistsøknad – Kristin Kornelia Utne
• Lønn, ansettelse – Guro-Marte Gulstad Mpote
• Svangerskap – Clara Sofie Bratholm
• Abc for tillitsvalgte – Christer Mjåset
Vedtak:
Styret vedtok å utrede innkomne tilbud fra leverandører for utviklingen av
yngreleger.no. Redaktør, leder og nestleder gis mulighet til å godkjenne endelig tilbud
innenfor de rammer styret har diskutert. For øvrig tas saken til orientering.
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Sak 164/15

Utfordringer for yngre leger som forsker

Referat:
Styret diskuterte hvordan Ylf kan jobbe for en bedring av arbeidsvilkårene for leger
som forsker og planlegger en langsiktig strategi for dette. Leder og sekretariat
utarbeider i samarbeid med forskningsansvarlig Christopher Elnan Kvistad
nytt saksfremlegg vedrørende strategivalg til styremøtet i januar 2016.
Vedtak:
Styret tok saken til orientering.

Sak 165/15

Kravsinvitasjon – forhandlinger av særavtalen med Virke

Referat:
Styret diskuterte kommende forhandlinger med Virke, herunder hvilke prioriteringer
og krav Ylf skal fremme.
Vedtak:
Styret diskuterte hva Ylf skal fremme som krav til de kommende
særavtaleforhandlingene med Virke. Leder og sekretariat får fullmakt til å oversende
endelige krav til FHU-Virke.

Sak 166/15

Styremøter og årsmøte i april 2016

Referat:
Styret diskuterte endring av dato for styremøte i mars 2016. Videre planla styret
program for styremøte i København i januar 2016. Styret diskuterte også årsmøtet
som avholdes i Kristiansand i april 2016. Program for årsmøtet ble særskilt drøftet.
Vedtak:
Styret flytter styremøtet 9. mars 2016 til 14. mars 2016. For øvrig tas saken til
orientering.

Sak 167/15 Eventuelt
Styret diskuterte innspill til Legeforeningens utvalg som ser på Legeforeningens
juridiske bistand til medlemmer.
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