
Årsmøtereferat 24. august 2010 

Referat fra Årsmøte i Østfold legeforening på Quality Hotell i Sarpsborg tirsdag 24. august 

2010. 

 

 

Lederen Kristin Karstad ønsket de 44 fremmøtte medlemmene velkommen og ga deretter ordet til 

filosof og forfatter Henrik Syse som holdt foredrag under tittelen ”Måtehold i grådighetens tid”. 

  

Etter foredraget gikk man over til dagsordenen for årsmøtet: 

1. Valg av dirigent. Styret foreslo Petter Brelin som ble valgt. Det fremkom ingen innvendinger til 

innkalling eller dagsorden. 

2. Valg av referenter. Styret foreslo Jens Smith-Sivertsen og Ingeborg Snilsberg som begge ble 

valgt. 

3. Årsmeldingen 2009. Årsmeldingen ble gjennomgått av leder. Dirigenten oppfordret til spørsmål 

og kommentarer vedrørende styrets arbeid og det ble reist noen spørsmål vedrørende styrets 

engasjement i og holdninger til utbyggingsplanen for det nye Sykehuset Østfold på Kalnes.  Jan 

Otto Syvertsen oppfordret forening for allmennpraktikere å sende medlemmer til Sentralstyret. De 

siste par år har Østfolds plasser stått tomme! Årsmeldingen ble vedtatt. 

4. Regnskap 2009. Orientering om regnskapet inngikk i som del av årsmeldingen, og 

møtedeltakerne følte ikke behov for en nærmere gjennomgåelse av detaljene. Regnskapet viser 

et positivt resultat på kr. 99.289,- og en formålskapital på kr 1 368 664,-. Det gode resultatet 

gjenspeiler i noen grad liten aktivitet i foreningen, og leder og dirigent oppfordret medlemmene til 

å komme med ideer til fremtidige aktiviteter. Det er ideer og ikke økonomi som er den 

begrensende faktor når det gjelder aktivitetsnivået. Regnskapet ble godkjent.   

5. Budsjett. Styrets forslag til et budsjett i balanse for 2010 ble godkjent. 

6. Arbeidsprogram. Arbeidsprogram for perioden 2009 – 2011 ble gjennomgått. Dette programmet 

ble vedtatt på årsmøtet 2009 og ble derfor ikke tatt opp til ny godkjennelse. Det fremkom ingen 

kommentarer til innholdet i programmet, men det ble foreslått noen tema for fremtidige 

medlemsmøter. 

7. Eventuelle innkomne saker. Det var ikke innkommet saker til behandling. 

 

Møtet ble deretter hevet. 

 

Referenter 

Ingeborg Snilsberg                Jens Smith-Sivertsen 



 


