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Referat fra årsmøte i Hedmark legeforening 
 

Torsdag 25. august 2022 klokken 18.00 - 20.00 
Scandic Hamar. 

 
 

 
Ragnhild ønsket alle og spesielt president Anne-Karin Rime velkommen og alle ble invitert til middag 
etter møtet.  
 
Vi mintes de som var gått bort siden siste årsmøte med ett minutts stillhet.  
 
Etter den formelle delen av møtet fortalte Anne-Karin Rime siste nytt fra arbeidet i Legeforeningen 
og hvilke saker som nå er i fokus. 
 
Til slutt før middagen delte Ragnhild ut æresprisen til Margrethe Kjølseth. 

 
1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen til årsmøtet ble sendt til medlemmene på e-post 2.7.2022 og saksdokumentene 
ble lagt ut på Hedmark legeforenings hjemmeside samtidig. Frist for innmelding av saker til 
årsmøtet var tre uker før årsmøtet. Påminnelse om årsmøtet ble sendt 17.8.2022. 

 
Vedtak 
Innkallingen ble godkjent 
 

2. Valg av møteleder  

Vedtak: 
Kristine Gaarder ble valgt til møteleder og ledet møtet herfra. 
 

3. Valg av referent 

Vedtak: 
Jon Iver Fougner ble valgt til referent. 

4. Valg av møtedeltagere til å underskrive protokoll 

Vedtak: 
Trine Finnes og Trine-Lise Fredriksen ble valgt til å signere protokollen 
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5. Styrets årsmelding for 01.07.2021 - 30.06.2022 

Ragnhild gikk igjennom årsmeldingen 

Vedtak: 
Årsmøtet godkjente årsmeldingen. 

 
6. Årsmeldinger fra foreninger, komiteer og utvalg 

Årsmeldingene ble ikke lest opp, men vist på skjerm med muligheter til å gi innspill. 
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente årsmeldingene fra foreninger, komiteer og utvalg. 

7. Regnskapsrapport for 2021  
Frode Berre la fram årsregnskapet for 2021. Vi har underskudd på grunn av reduserte 
kursinntekter under pandemien. «Fri formålskapital» er litt over kr 1 mill. I tillegg har man et 
fond på kr 300 000,00 til Gammeldoktoren 

 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente regnskapsrapporten for 2021 

 
8. Revisors beretning for 01.01.2021 - 31.12. 2021 

Revisor har notert at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk.  
 
Vedtak: 
Årsmøtet tok revisors beretning til orientering. 

    
9. Forslag til budsjett for 2023 

Frode la fram forslag til budsjett for 2023.  
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjente forslaget til budsjett for 2023. 
 

10. Valg på to medlemmer til Gammeldoktoren 
Gammeldoktoren har valg hvert år for å sikre kontinuitet i Utstillingskomiteen. Kåre Steinum 
og Jon Grøtta var på valg. 
 
Vedtak: 
Kåre Steinum og Jon Grøtta ble valgt til Utstillingskomiteen for Gammeldoktoren.  
 

11. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

 
12. Styrets saker til årsmøtebehandling.  

Det var ingen saker til årsmøtebehandling.  

Den formelle delen av møtet ble avsluttet kl 18:45. 
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Trine Finnes og Trine-Lise Fredriksen har godkjent referatet i e-poster datert 12.9.2022. 

 

 

 


