Styremøte i Ylf
15. mai 2018, 9:30 til 17:00
Møterom Æsculap 4. etg., Legenes Hus

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

Møteprotokoll
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:

Informasjon
Alle

Arbeid med satsningsområder og deltakelse i møter:
Styret har særlig arbeidet med European junior doctors, helselederskolen, forhandlinger, kursplanlegging og
spesialisering.
Avgitte høringssvar: Høring –
Vedtak: Styret tok sakene til orientering.

2. Møteprotokoll fra styremøte 24. april 2018
Møteprotokoll var lagt ut i styrerommet til gjennomsyn og godkjenning i etterkant av forrige styremøte.

Beslutning
Bjørn Ove Ekern Kvavik

Vedtak:
Styret stadfester godkjenningen av møteprotokollen.

3. Høringer
Styret gjennomgår aktuelle høringer og avgjør hvilke høringer Ylf skal avgi svar på og hvem som skal ha ansvar for
høringen.

Diskusjon
Anders Schrøder Amundsen

Vedtak:
Styret avgir svar på:
- Høring om spesialistforskriften
- Høring om NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
- Høring - Forslag til endringer i forskrift om lisens til helsepersonell
- Høring - Ny pasientjournal

3.1.

4. yngreleger.no
Redaktør orienterte om status for yngreleger.no

Informasjon
Trude Basso

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

5. Regnskap 1. kvartal 2018
Styret gjennomgikk regnskapet for 1. kvartal 2018.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
03 Balanse YLF mars 2018.pdf
03 Kostsenter rapport YLF mars 2018.pdf

Informasjon
Bjørn Ove Ekern Kvavik

03 Resultat YLF mars 2018.pdf

6. Godkjenning av protokoll fra årsmøtet
Styret drøftet utkast til protokoll fra årsmøte.

Beslutning
Bjørn Ove Ekern Kvavik

Vedtak: Styret godkjenner protokollen fra årsmøtet.

7. Forberedelse landsstyremøte 2018
Styret drøftet forberedelser til landsstyremøtet

Diskusjon
Anja Fog Heen

Vedtak: Forslag til spørsmål til den helsepolitiske debatt diskuteres på formøtet. Styret tar for øvrig saken til
orientering.
Sak 5 - Godkjenning av sakliste.pdf

8. Forhandlingssituasjonen
Styret inviteres til å drøfte forhandlingssituasjonen

Diskusjon
Christer Mjåset

Vedtak:
Styret drøftet forhandlingssituasjonen.
Rambøllrapporten.pdf

9. Organisering av sekretariatet
Det ble lagt opp til en diskusjon vedrørende fremtidig organisering av Ylfs sekretariat. Ylf hadde mottatt brev fra
Legeforeningen i sakens anledning.

Diskusjon
Christer Mjåset

Vedtak:
Styret diskuterte organiseringen av sekretariatet. Ylf svarer på brev til Legeforeningen basert på diskusjonene i
styret.
Kravspesifikasjoner sekretariatsbistand.pdf

10. Evaluering av vårkurset
Evaluering fra vårkurset ble presentert og diskutert.

Diskusjon
Guro-Marte Mpote

Vedtak:
Styret tok evalueringen til etterretning og vil vektlegge tilbakemeldingene i planleggingen av høstkurset.

11. Høstkurs og FTV-samling
Styret diskuterer og beslutter tid og sted for høstens samlinger.

Beslutning
Guro-Marte Mpote

Vedtak:
Styret vedtok å legge FTV-samlingen og høstkurset til Farris Bad 3.-7. desember.
signert-avtale-Farris Bad.pdf

12. GDPR
Det ble lagt opp til en diskusjon med sikte på å sørge for at Ylf etterlever den nye
personvernforordning innen ikrafttredelsestidspunkt.

Informasjon
Anders Schrøder Amundsen

Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å kartlegge problemstillinger den nye personvernforordningen reiser for Ylf som
organisasjon. Arbeidsgruppen består av leder, styremedlem Clara Bratholm og sekretariatet. Arbeidsgruppen
kommer tilbake til styret med saken. Styret tar for øvrig saken til etterretning
GDPR.pdf

13. LIS1-undersøkelsen
Det var lagt opp til en redegjørelse av undersøkelsene i KS og Spekter samt en diskusjon angående videre fremdrift.
Vedtak:
Styret diskuterte LIS1-undersøkelsen og besluttet å gjennomføre undersøkelsene, fortrinnsvis før sommeren.

Diskusjon
Fredrik Væting Svenskerud

Spørreundersøkelse distrikt V18 V2.pdf
Spørreundersøkelse LIS1 V2.pdf

14. Legeforeningen.no/ylf
Det ble lagt opp til en redegjørelse for endringene på nettsidene
Vedtak:
Styret diskuterte endringene på nettstedet, og tok saken til etterretning.

15. Eventuelt

Diskusjon
Fredrik Væting Svenskerud

