
       

Referat styremøte Hordaland legeforening 

20.mars 2018, Legenes Hus   

 

 

 

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

Kristin Sæle (OF), Tord Moltumyr (LSA), Cathrine Rath Pedersen (NMF, Anne Laue (årsmøtevalgt), Eva 

Gerdts (LVS), Anne Kristine Jordal (NAMF) 
Forfall: Katja Løvik, redaktør Paraplyen, ), Øivind Wesnes (AF), Solveig Aalstad Jonasson (YLF) fast vara,) 

Referent: Therese Sæbøe Strand, adm. Konsulent HLF  

 

 

  

Sak 13/18) Referat fra styremøte 20.02.2018   

Referatet vedtatt som det er. 

   

Sak 14/18) Muntlig orientering om møte i Regionutvalg Vest, Førde  

Startet med møte i Regionutvalg Vest, deretter møte på SSF med ledelsen i Helse Førde.  

Informasjon om arbeidsoppgaver/prosjekter, økonomi, utfordringer med rekrutteringsvansker 

i kirurgi, sårbarhet ved småsykehus Lærdal og Nordfjordeid. Legeforening og Helse Førde 

samarbeider godt. Offensiv og til dels ny ledelse i Helse Førde. 3 beste foretaket i landet.    

  

Sak 03/18) Paraplyen   

Følge opp tilgodehavende. Avtale gjeldende for 3 nummer i 2018.  

   

Sak 05/18) Høringer til Landsstyret 

 

Høring: Lovendringsforslag – Valgkomitè 

Det velges normalt for 2 år, de tre store foreningene velger bare 3 og man ønsker personlig 

vara fra samme yrkesforening.  

 

Høringssvar: HLF er grunnleggende uenig i forslaget og anmoder Sentralstyret om å trekke 

lovendringsforslaget. 

 

Høring: Retningslinjer for Legeforeningens alkoholpolitikk 

 

Høringssvar: HLF støtter Legeforeningens fokus på alkohol som et folkehelseproblem. Vi 

mener Legeforeningen har hatt et ansvarlig forhold til alkohol gjennom vedtak i 2010. HLF 

støtter videreføring av dette, gjennom pkt. 5. 
 

Høring: Lovendringsforslag - Deltagelse på medlems- og årsmøter i Legeforeningen via 

digitale løsninger  

 

Høringssvar: HLF mener dette kan bidra til debattproblemer pga ikke fysisk tilstede, men 

støtter likevel sentralstyrets forslag til forandring av §3-4-4.   

 

Høring: Kjønnskvotering og andre rekrutteringstiltak for en jevnere kjønnsbalanse ved 

opptak til medisinstudiet. 

 

Høringssvar: HLF mener det bør tilstrebes en jevnere fordeling av kjønnene ved opptak til 

medisinstudiet. HLF er ikke samstemt om hvilke virkemidler som kan brukes til å oppnå 

dette.  



 

 

Sak 06/18) Vedtekter HLF  

De nye vedtektene publiseres på hjemmesiden, samt at det sendes SMS til samtlige 

medlemmer for å gjøre det oppmerksom på vedtekter som skal vedtas på årsmøtet 

 

Vedtak: De nye utarbeidet vedtekter for HLF vedtas som de er og legges frem for årsmøtet 

23.05.2018.  

 

Sak 07/18 – Økonomirutiner  

Kasserer Tord Moltumyr har redigert og utarbeidet rutiner og flytskjema for 

fakturahåndtering og økonomistyring i HLF. 

 

Vedtak: HLF godkjenner fremlagte økonomirutiner  

  

Eventuelt  

1. Representant fra LVS i Regionutvalg Vest: 

Utvalget fungerer godt med representanter fordelt på fylkene Rogaland, Hordaland og 

Sogn og Fjordane. Eva Gerdts (LVS Hordaland) stiller spørsmål om hvem som skal 

representere LVS i utvalget. Det bør komme skriftlig melding om den sittende 

representanten for LVS Rogaland faktisk er medlem i LVS. Bør avklares om LVS har 

vært involvert i denne tildelingen og hvem skal ta saken videre for å avklare dette 

spørsmålet. 

 

 

 

 

   
 

 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


