
    

  Referat styremøte Hordaland legeforening 

13. november 2018, Legenes Hus   

 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Tord Moltumyr (LSA), Øivind 

Wesnes (AF), Anne Laue (årsmøtevalgt), Arleen Aune (årsmøtevalgt), og Lene Dæhlin (NMF) 

 

Forfall: Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara, Eva Gerdts (LVS), Anne Kristine Jordal (NAMF), Kristin 

Sæle (OF) og Katja Løvik, redaktør Paraplyen 

Gjest: Christian Busch, Husstyret 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

   
 

Sak 31/18) Referat fra styremøte 16.10.2018  

Godkjent 

  

Sak 26/18) Medlemsmøte 01.11.2018, erfaringer 

God påmelding og deltakelse. For 2019 foreslår styret å endre tidspunkt for arrangementet til 

kl. 17.00, med foredrag fra kl. 18.00.  

 

Sak 10/18) Status Legenes Hus og Husstyret 

Alle kontorlokaler er pt utleid. Vedr. vedlikehold så planlegges det oppgradering av 

trapperom mellom 1.etg. til kjeller. Husstyret må finne to nye medlemmer som skal erstatte 

de som går ut midt i perioden. 

 

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomitèen 

Alt under kontroll, to kurs gjenstår i november, godt samarbeid mellom kurskomiteen og 

adm.konsulenten om fordelingen av arbeidsoppgavene. Det er allerede planlagt kurs i 

praksisdrift i februar 2019, kurskomiteen jobber med øvrig kursplan for 2019. 

 

Sak 05/18) Høringer 

Fire høringer er sendt ut siden sist møte. Ordskifte vedr. Høring til landsstyremøte - 

Planlegging av helsepolitiske debatt, aktuelle saker m.m.  

Alle høringene tas til etterretning og Hordaland legeforening avstår fra å sende inn 

høringssvar. 

 

Sak 03/18) Paraplyen 

Forfall fra redaktøren. Styret ønsker at redaktøren møter på alle styremøtene.  

 

Sak 32/18) Program for arbeidsmøte i januar 2018 

Foreløpig løs agenda. Forslag til saker ble lagt frem: årsmøte 2019 må planlegges, info fra 

Regionutvalg Vest, gjennomgang av HLF vedtekter og aktuelle høringer, generell diskusjon 

om legeyrket i fremtiden og forestående Regionsammenslåing er aktuelle tema. 

Styremedlemmer oppfordres til å melde inn aktuelle saker til arbeidsmøtet i januar 2019.  

 

Sak 33/18) Juletrefest 2019 

Dato settes til 13.januar, underholdning ved studentkor og tryllekunstner er booket, 

påmelding til juletrefesten foregår via mail, matservering planlegges ut i fra antall 

forhåndspåmeldte og meny og pris avklares god tid i forveien. 

 

Eventuelt 

Neste styremøte i 2018 er satt til 11.12.18 kl. 18.00. Gunnar sjekker med Hotel Norge.   


