Årsmøtereferat 29. mars 2011
Årsmøte avholdt 29.03.11 på Quality Hotel og Resort, Sarpsborg
Møtedirigent: Svein Rønsen, assisterende fylkeslege.
Referenter: Eva B. U. Haldorsen, LIS og Silje Songe-Møller, LIS.
Antall oppmøtte: ca. 26-28 stk.
REFERAT:
1) Introduksjon ved leder av Østfold legeforening, overlege Kristin Karstad.
2) Reidun Førde avholdt foredrag om etikk og prioriteringer i helsevesenet: «Kvifor er
prioriteringsarbeidet så vanskeleg?» Foredraget omhandlet dilemmaer som leger støter på i sin
arbeidshverdag, rikt krydret med eksempler fra klinikken og dialog med tilhørerne.
3) Valg av dirigent og referenter.
4) Gjennomgang av årsmelding ved K. Karstad.
•

Navn og kontaktdata for styremedlemmer og støttekontakter ble oppdatert.

•

Det ble minnet om støttekontaktordningen; en ordning der leger trer inn med støttesamtaler for
kollegaer. Oppdatert oversikt over støttekontakter vil til enhver tid finnes på Tidsskriftet sine
hjemmesider. Støttekontakt-tilbudet skiller seg fra lege-for-legeordningen ved at støttekontaktene
ikke fører journal og ikke skriver ut resepter eller sykmeldinger. De kan imidlertid henvise, for
eksempel til Villa Sana, etter behov. I utgangspunktet må legen som ønsker støttesamtaler selv
ta kontakt, men støttegruppen driver også oppsøkende virksomhet etter tips fra andre. Normalt
sett er tilbudet begrenset til tre samtaler.

•

Årsmeldingen legges ut på ØLFs nettsider. K. Karstad vil fungerer som nettstedets redaktør og
legge ut informasjon om kurs/møter samt medlemsliste.
5) Godkjenning av regnskap 2010. Gjennomgang ved kasserer Halvard Bø. Årets regnskap viser
underskudd, noe som blant annet skyldes økt frikjøp av tillitsvalgte til organisasjonsarbeid. På grunn
av god egenkapital tåler ØLF et slikt underskudd godt. Årsberetning er ennå ikke godkjent av revisor,
noe som skyldes at alle styremedlemmer må underskrive på regnskapet først.
6) K. Karstad ble gjenvalgt som leder for perioden 2011-13. Kurskomitéen ble gjenvalgt.
Avtroppende styremedlem Guro Steine Letting ble valgt inn i valgkomitéen.

Valg av nye styremedlemmer (2011-13):
•

Katrine Romstad (styremedlem)

•

Morten Kase Berg (styremedlem)

•

Abdel Abo Joila (varamedlem)

•

Petter Brelin (varamedlem)
Det ble fremsatt ønske om at valgkomitéen benytter f.eks. internett til rekruttering av kandidater til
senere valg, i det informasjon om styreverv i dag er avhengig av at man kontakter valgkomitéen
telefonisk.
7) Godkjenning av budsjett 2011. Fremlagt av kasserer.
8) Fremlegging av arbeidsprogram. Dette var ikke endret fra tidligere, og ble vedtatt uten
innvendinger.
9) Utdeling av påskjønnelser i form av blomster til avtroppende styremedlemmer, kasserer og
møtedirigent.
10)

Neste medlemsmøte finner sted 18. oktober 2011.

11)

Middag.

