
Styremøte i Ylf
24. april 2018, 11:00 til 17:00
Scandic Hotell Ørnen, Bergen

Deltakere
Styremedlemmer
Anders Schrøder Amundsen ,  Bjørn Ove Ekern Kvavik ,  Charlotte Nielsen ,  Anja Fog Heen ,  Guro-Marte Mpote ,  Fredrik Væting Svenskerud , 
Lorentz Erland Linde ,  Trude Basso ,  Einar Vie Sundal ,  Christer Mjåset ,  Clara Bratholm ,  Kristin Kornelia Utne ,  Håvard Ravnestad

Meeting minutes

1. Hendt siden sist
Styret ble orientert om aktuelle saker styremedlemmene har arbeidet med siden sist, og om saker av felles interesse
for de øvrige styremedlemmene, herunder: Arbeid med satsningsområder og deltakelse i møter:

Styret har avgitt følgende høringssvar:

Policynotyat om integrering av barn uten lovlig opphold i Trandum utlendingsinternat

Intern høring- lovendringsforslag - deltakelse i medlems- eller årsmøter i Legeforeningen via digitale løsninger
Intern høring- ny spesialforening Legers forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet
Intern høring - lovendringsforslag - lovenes § 3-6 om fagmedisinske foreninger
Inernt høring - landsstyresak - den norske legeforenings rettshjelpsordning - forslag til vedtektsendringer 
Intern høirng - lovendringsforslag - valgkomite
Intern høring - lovendringsforslag - komiteer og råd for spesialist- og etterutdanning
Intern høring - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse på medisinstudiet
Forslag til endringer i MSIS-forskriften og forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer
Inern høring - veiledning for tillitsvalgte om seksuell trakassering
Intern høring - retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk

Vedtak: Styret tok sakene til orientering.

Informasjon
Alle

2. Møteprotokoll fra styremøte 15. mars 2018
Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Vedtak: Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen med de endringer som fremkom i møtet.

 Protokoll 180315.docx

Beslutning
Bjørn Ove Ekern Kvavik

3. Forhandlingssituasjonen
Styret diskuterte status i forhandlingene - hovedoppgjøret, med hovedfokus på Spekter-området.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Diskusjon
Christer Mjåset

4. Møtekalender høst 2018 og vår 2019
Styret drøftet møteplan for høsten 2018 og vår 2019

Vedtak: Styret vedtar Ylfs møteplan for høsten 2018 og våren 2019 med de justeringer som fremkom

 Møteplan høsten 2018 og våren 2019.pdf

Beslutning
Christer Mjåset

5. yngreleger.no
Redaktør orienterte om status for yngreleger.no. Styret drøftet status.

Vedtak: Styret overlot oppfølging til redaktøren i tråd med styrets føringer, og tok for øvrig saken til orientering.

Informasjon
Trude Basso



6. Regnskap 2017 - Revisors beretning og desisors beretning
Styret drøftet revisors beretning og desisoruttalelsen til regnskapet for 2017.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 YLF - Revisjonsberetning 2017.pdf
 Desisior-rapport 2017.pdf

Informasjon
Bjørn Ove Ekern Kvavik

7. Årsmøtet og vårkurset 2017
Styret diskuterte siste oppdateringer av program og opplegg for vårkurset 2017. Styret drøftet videre årsmøtesakene,
og gjennomføringen av årsmøtet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 Utkast til program Vårkurs 2018.docx

Informasjon
Lorentz Linde Og Guro-

Marte Mpote

8. Forberedelse landsstyremøte 2017
Styret drøftet forberedelser til landsstyremøtet 2018 herunder aktuelle saker.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Diskusjon
Christer Mjåset

9. Høringer
Styret gikk gjennom aktuelle høringer og drøftet hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvem som skal ha ansvar for
høringen.

Vedtak: Ylf skal avgi svar på følgende høringer:
Forskrift om spesialistutdanning
Varsling, verdier og vern - varslingsutvalgets innstilling om varslingsrutiner i arbeidslivet NOU 2018:6
Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell

Diskusjon
Anders Schrøder Amundsen

10. LIS i avtalepraksis
Styret drøftet forslag om ordning for leger i spesialisering i avtalepraksis.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

 Notat LIS i avtalepraksis - Ylf Of.pdf
 Vedlegg 2 - Avtale mellom helseforetak og avtalespesialist.pdf

Diskusjon
Christer Mjåset

11. Health Leadership Academy (HLA)
Styret drøftet oppstart av nytt HLA-program fra høsten av, hvor Ylf har fått tilbud om at det holdes av en eller to
plasser til en norsk LIS. 

Vedtak: Styret delegerer til leder å vurdere om det skal sendes en lege i spesialisering til høstens program for Health
Leadership Academy.

Beslutning
Clara Bratholm

12. EUs personvernforordning - GDPR
Styret drøftet de nye reglene om personvern etter EUs personvernforordning (GDPR), herunder hvordan Ylf kan
etterleve den nye personvernforordning

Vedtak: Saken utsettes

Diskusjon
Anders Schrøder Amundsen

13. Lederstipend
Styret drøftet lederstipend for Ylf. Styremedlemmer som har søkt stipendet fratrådte under diskusjonen.

Vedtak: Styret delegerer til sekretariatet og leder å avgjøre hvem som skal tildeles  støtte fra lederstipendet, basert
på styrets diskusjon. 




