
Referat 21. august 2014  

Sted: Legenes hus.  

 

Til stede: 30 av i alt 2555 medlemmer. 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling 

Innkallingen til årsmøtet ble sendt medlemmene og lagt ut på nettsidene til ALF 17. juni. De 

av medlemmene som ikke har e-post, fikk tilsendt innkallingen per post uken etter. Årsmøtet 

er også annonsert i Nyhetsbrev nr. 2-2013 som ble sendt medlemmene per e-post 19. juni og 

det ble sendt ut påminnelse i begynnelsen av august.  

Vedtak: Innkallingen ble sendt medlemmene i god tid i henhold til ALFs vedtekter. 

Godkjent. 

Sak 2. Valg av møteleder og tellekomité 

Forslag til møteleder: Arne Røde. 

Forslag til tellekomité: Axel Valen-Sendstand og Jan B. Simonsen. 

 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 3.  Vedtak av sakliste  

 

Vedtak: Godkjent 

Sak 4.  Årsberetning for 2013 

Leder Arne Røde gjennomgikk årsberetningen. Gjertrud Lødøenredegjorde for 

kursvirksomheten. 

 

Vedtak: Godkjent.  

Sak 5.  Regnskap for 2013 

Leder Arne Rødela fram årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2013. 

Aktivitetsregnskapet viste et overskudd på kr. 454 928,- mot et budsjettert regnskap på kr. 

55 494,-. Det ble gjennomført flere kurs og med flere deltakere. Dette ga mer inntekter enn 

budsjettert for 2013.  

Betalingstjenestene er utført av konsulent Anita Ingebrigtsen. Regnskapet føres av Byrået i 

Son AS og framlegges i henhold til regnskapsstandard for ideelle organisasjoner. Revidert og 

godkjent av PricewaterhouseCoopers AS.  

Vedtak: Godkjent. 

Sak 6.  Budsjett for 2015 

Budsjett for 2015 ble lagt fram med et overskudd på kr. 16 373,-. Grunnlag: 

Ved budsjettoppsett visste man ikke hvor mange kurs som ville bli arrangert, samt antall 

deltakere på kursene. Tildelingen av kontingentmidler fra Legeforeningen var heller ikke 

avklart. Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er også lagt til grunn.   



Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – uendret kr. 200,- (ikke pensjonister) 

- Lederhonorar – uendret kr. 100 000,- per år 

- Honorar til nestleder – forslag kr. 15 000,- per år 

- Honorar leder kurskomité – uendret kr. 30 000,- per år 

- Honorar til styret – uendret kr. 1 500,- per møte 

- Møtegodtgjørelse for medlemmer og kurskomité – uendret kr. 1 000,- 

- Praksiskompensasjon – uendret kr. 7400,- 

Vedtak: Godkjent.  

Som tidligere år var det ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått 

bort siste året.  

 

Etter årsmøtet var det forelesning ved Adm.dir. Per Bleikelia, Ringerike sykehus «Slik leder 

jeg». 

 


