
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  
Fredag 24. mai 2019 kl. 13.00 – 14.00 
 
Thon Hotel Høyers, Skien 
Møterom: Rådmannen 
 
Tilstede: Tone, Bernt Einar, Fin, Ragnhild, Berit, Sigrun, Rolf og Kristin (referent) 
Anette i sak 2 og 3 
 
Agenda 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 25. april 
2. Vårmøte 2019 – Siste forberedelser 
3. Høstmøte 2019 – Kort gjennomgang 

Musikk til åpningen ved Ullevål salongensemble 
4. Høring: https://beta.legeforeningen.no/hoeringer/interne/2019/nou-2019-8-

saravgiftene-pa-sjokolade-og-sukkervarer-og-alkoholfrie-
drikkevarer/hoeringsgrunnlag/ v/ Bernt Einar 
ELF støtter utredningen om å kutte ned på sukkerforbruket og foreslår en 
konkretisering av målene med næringslivsstoffene.  
Høringsfrist: 14. juni 
 
Høring: Intern høring – Forslag om forlenget observatørstatus i sentralstyret for 
Akademikernes leder  
Høringsfrist: 31. mai 
 
ELF støtter forslaget 
 

5. Eventuelt:  

• Innsyn i medlemsregister gis ikke uten videre. Se svar fra Jus- og arbeidslivsavd. 
(vedlegg)  
 

• Oppfølging:  
Styret ønsker et felles møte med Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin og 

Norsk geriatrisk forening på neste styremøte i ELF 3. september. Tone tar kontakt for 

nærmere avtale 

Bestille stort møterom (eksternt) 

• Neste styremøter: (møtested avklares senere)  
3. september 
8. oktober  
3. november (Soria Moria) 
12. desember 
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Vedlegg, sak 5: Innsyn i medlemslister. Se svar fra Jus og arbeidslivavdeling: 

Medlemmer som spør om innsyn i medlemslister har ikke uten et nærmere bestemt grunnlag rett til å 

få opplysninger om andre medlemmer. 

Opplysninger om medlemskap i fagforening også regnet som en særlig kategori av 

personopplysninger og er underlagt særskilte regler etter personvernregelverket. 

Det må gjøres en konkret vurdering av om det nettopp foreligger grunnlag for utlevering i et gitt 

tilfelle. 

I utgangspunktet vil begrunnelser som går på at man ønsker seg oversikt ifm. sosiale arrangement 

eller annet ikke gi grunnlag for utlevering til enkeltmedlemmer. 

Noe annet kan være tilfellet hvis det er arrangementer i regi av, og organisert av foreningsleddet, og 

at medlemmet da har en funksjon på vegne av foreningen som er noe annet enn rent private 

interesser hos medlemmet.  

 
 


