
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

20.februar 2018, Legenes Hus   

 

 

 

 
Til stede: Gunnar Ramstad, leder (årsmøtevalgt), Karin Stang Volden (PSL), Arleen Aune (årsmøtevalgt), 

Kristin Sæle (OF), Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara,) Tord Moltumyr (LSA) og Cathrine Rath Pedersen 

(NMF) 
Forfall: Øivind Wesnes (AF), Anne Laue (årsmøtevalgt), Eva Gerdts (LVS), Anne Kristine Jordal (NAMF, Katja 

Løvik, redaktør Paraplyen 

Gjester: Bjørn E. Rosenberg og Christian Busch, Husstyret 
Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

 

 

  

Sak 09/18) Referat fra styreseminar og arbeidsmøte 19.01.2018 – 20.01.2018 

Omformulere pkt. 5 og 11. under Eventuelt. Referat godkjent etter endring. 

  

Sak 03/18) Paraplyen 

 Ny avtale Med Movik er på plass inkl. utgave 3. Første utgave av Paraplyen er i rute og blir 

distribuert første halvdel av mars. 

  

Sak 07/18) Økonomirutiner  

Økonomirutiner formaliseres etter ønske fra revisor i eget flytskjema. Oppgaver fordeles 

mellom leder Gunnar Ramstad, økonomisjef Tord Moltumyr, Økonomiansvarlig Legenes 

Hus Christian Busch og Adm. konsulenten Therese Sæbøe Strand. Flytskjemaet behandles og 

vedtas på neste styremøte. Rutiner ved bruk av konti for HLF og Legenes Hus oppdateres.  

 

Sak 10/18) Status Legenes Hus 

Økonomiansvarlig Christian Busch og leder Bjørn E. Rosenberg orienterer. 

Ny leietager fra medio mars i lokale 2.etg. Atelier/kontor i 3.etg fortsatt ledig. Begge lokaler 

pusses opp. Kjellertrapp skal fornyes og trapperom åpnes opp, ev. inkl endringer kjøkken. 

Arkitekt utarbeider tegninger og det innhentes anbud. HLF ved Husstyret søker DMSB sitt 

husfond om økonomisk støtte til hele prosjektet. Kostnader og rutiner for vask av 

fellesarealer ved Legenes Hus gjennomgås. 

 

Sak 08/18) Årsmøte 23.05.2018 

Hans Wilhelm Steinfeld er årets foredragsholder. Program for dagen begynner med 

matservering, deretter foredrag og avsluttes med selve årsmøte. Vedtekter skal vedtas. 

Årsmøtet annonseres i Paraplyen og hjemmeside. Sendes etter hvert formell innkalling til 

årsmøtet. 

 

Sak 06/18) Vedtekter HLF  

Styret vurderer å ta med en ekstra vedtekt i tillegg til allerede utarbeidet vedtekter. Det vises 

til sak 40/15 - Økonomisk støtte. Nytt punkt "Økonomisk støtte til eksterne søknader" 

foreslås og legges inn under en ny overordna økonomiparagraf i vedtektene. Styrebehandles i 

neste styremøte 20.mars.  

Supplere §11: "styret vurderer om det er økonomisk bærekraftig å opprettholde samme antall 

utgaver". 

 

 



 

Sak 11/18) Nytt fra Kurskomitèen 

HLF ved Gunnar Ramstad har gjennomført et vellykket emnekurs i praksisdrift. Det 

planlegges identisk kurs i beg. av november 2018 og beg. av februar 2019.  

Kurskomitèen planlegger andre typer kurs for 2018.   

 

Sak 05/18) Høringssaker  

Høringssak - lovendringsforslag om valgkomiteens varamedlemmer. Etter Dnlf's lover skal 

det velges tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Det er fremmet forslag om at det 

velges tre personlige varamedlemmer ved valg av valgkomitè i Dnlf.  

Høringsfrist til 3. april. Leder Gunnar Ramstad utarbeider et forslag til høringsuttalelse til 

neste styremøte for avstemming.  

 

Høringssak - lovendringsforslag om digital deltakelse på medlems- og årsmøter. Forslag om 

at leger kan delta på møter digitalt, ikke fysisk tilstedeværelse. Høringsforslag åpner for 

denne muligheten. Høringsfrist til 3.april. Leder Gunnar Ramstad utarbeider et forslag til 

høringsuttalelse til neste styremøte for avstemming.  

 

Høringssak - kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalansen ved 

opptak til medisinstudiet. Høringsfrist 30.mars. Leder Gunnar Ramstad utarbeider et forslag 

til høringsuttalelse til neste styremøte for avstemming.  

 

 

Sak 12/18) Søknad om støtte til MSO – Bergen 

HLF har mottatt søknad om støtte til feiring av faglig kveld for medlemmer og andre.  

 

Vedtak: Søknad om støtte avslås på formelt grunnlag. 
 

  

Eventuelt  

Støtte til Nmf Bergen, som tar del i utvekslingsprogrammet til IFMSA.  

HLF har mottatt søknad om støtte pålydende kr 16.800,- til finansiering av utsending fra 

NMF til utlandet og støtte til innkommende utenlandske studenter til fylket.  

 

Vedtak: Søknad om støtte imøtekommes med  kr 7.500,- til formålet.   
 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Therese Sæbøe Strand, Adm. Konsulent HLF   
Hordaland Legeforening: Legenes Hus, Kalfarveien 37, 5022 Bergen, leder Gunnar Ramstad, tlf. 913 28 445  


