
Referat 31. august 2016  

Oslo Militære Samfund kl. 17.30 

Til stede på årsmøtet: 37 

Til stede på temamøte: 50  

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 innkallingen tilsendt pr post. Årsmøtet er også 

annonsert i Nyhetsbrev nr. 2-2016 som ble sendt medlemmene per e-post 20. juni. Påminnelse 

ble sendt ut i begynnelsen av august. Innkallingen ble sendt medlemmene i god tid i henhold 

til ALFs vedtekter. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak 2. Valg av møteleder og tellekomité 

Forslag til møteleder: Arne Røde 

Forslag til tellekomité: Andreas Tandberg og Kjell Skare. 

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak 3. Vedtak av sakliste              

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak 4. Årsberetning for 2015 

Leder Arne Rødegjennomgikk årsberetningen.  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak 5. Regnskap for 2015 

Leder Arne Røde la fram årsregnskapet og revisors beretning for 2015.  

Overskudd på kr. 620 019,-, mot budsjettert kr. 16 373,-.  

 

Mer overskudd ifm kursarrangement enn beregnet (bl.a. to grunnkurs A). 

 

Regnskapet føres av Byrået i Son AS og framlegges i henhold til regnskapsstandard for 

ideelle organisasjoner. Revidert og godkjent av Krogh Revisjon i Moss.  

 

Vedtak: Enstemmig godkjent.  

 

Sak 6.  Budsjett for 2017 

Det ble lagt fram et budsjett med et overskudd på kr. 34 430,-. 

Grunnlag:Man visste ikke hvor mye lokalforeningene ble tildelt av kontingentmidler fra 

Legeforeningen ved budsjettoppsett. Fortsatt årsmøtefastsatt kontingent til medlemmene er 

lagt til grunn. Inntekter Grunnkurs A er basert på 80 deltakere, og klinisk emnekurs på 50 

deltakere. Vanskelig å forutsi hvor mange deltakere fra år til år og om det vil bli satt opp flere 

kurs med overskudd. Noe økning i sekretariatsutgifter og reise- og forelesningshonorarer. 



 

På Dnlfs landsstyremøte i mai ble det vedtatt kontingentmidler til ALF i 2017 på  

kr. 756 611,- basert på 2295 medlemmer + grunntilskudd på kr. 155 000.  

Totalt kr. 911 611. Det er kr. 20 826 mer enn budsjettert.  

(Usikkert tilskudd iom at man ikke helt eksakt vet medlemsantallet neste år). 

 

Forslag: 

- Årsmøtefastsatt kontingent – uendret kr. 230,- (ikke pensjonister) 

- Lederhonorar – uendret kr. 100 000,- 

- Honorar til nestleder - uendret kr. 15 000,- 

- Honorar styremøter – uendret kr. 1 500,- 

- Honorar til leder kurskomité – uendret kr. 30 000,- 

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

- Praksiskompensasjon – uendret kr. 7 400,- 

 

Vedtak:Enstemmig godkjent. 

 

Årsmøtet ble etterfulgt av temamøte kl. 18.15. 

Direktør Jardar Hals, Bærum sykehus og direktør Øystein Mæland, Ahus holdt innlegg om  

 

"Utfordringer og løsninger for sykehusene i Akershus" -   

  Opptaksområder og samarbeid med primærhelsetjenesten.  

 


