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Nfas
  Møtereferat 

  Arkiv nr.  
REF2018-1 

Sider  
2 

  Møtedato Referent 

  11.01.18 Ann-Kristin Stokke 

Sted  Utsendelsesdato  

Telefonmøte  13.01.18  

Møte / Sak    

 STYREMØTE NR. 3/2017 

Til stede: 

Elizabeth Kimbell 

Kjellaug Enoksen 

Stephan Sudkamp 

Ann-Kristin Stokke 

Kyrre Pedersen  

Hallgeir Mæsel Kollvik 

Forfall:  

 Torbjørn Henriksen  

Distribusjon: 
 

 Styret 

Sak 
nr./Pkt. 

 Aksjoner 

1/12 Godkjenning av innkalling Godkjent 

2/12 Valg av møteleder: Kjellaug Enoksen 

Valg av referent: Ann-Kristin Stokke 

Godkjent 

3/12 Godkjenning av saksliste Godkjent 

4/12 Godkjenning av referat fra møte 05.12.17 

Ikke ferdig. 

Godkjennes neste møte 

5/12 Orientering, økonomi og aktuelle høringer 

- Økonomi: Brukskonto 103327,67, konferansekonto 

517731,94 

 

- Rådet for legeetikk har sendt brev ”Oppfordring til å 

kartlegge de viktigste etiske utfordringene innen deres fag” 

som en del av arbeidsprogrammet for Dnlf. Frist 01.04.18.  

 

 

Overskuddet øker, vi bør også 

ta opp dette på årsmøtet. 

Mulige tiltak:”lyse ut” bidrag 

til kurs utenlands for eksempel.  

 

Hallgeir begynner på et utkast 

til felles diskusjon 

 

6/12 Status NKAS 2018 v/ Stephan 

140 påmeldte pr i dag, målsetning 200 deltagere. Programmet er i 

rute.  

Stephan tar opp med 

arrangøren om buff, evt annet, 

er mulig ”minnegave”  

7/12 Medlemmer til valgkomiteen:  

Omsider tre som har takket ja: Dagrun Gunnarson (Bergen), 

Lorentz Nitter (Moss) og Bjørg Kristoffersen (Askim)  

 

Medlemmer i stipendkomiteen: En mangler.  

Kyrre, Torbjørn og Ann-

Kristin på valg.  

Ann-Kristin sender mail til 

valgkomiteen og mail til 

medlemmer for tips og 

engasjement.  
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8/12 Saker til årsmøtet 2018  

a) Arbeidsprogram for 4-årsperioden 2018-2021 

b) Vedtektsendringer 

c) Spesialisering for leger i sykehjem   

d) Todeling av primærlegetjenesten, tilbud til skrøpelige eldre 

e) EPJ i PLO, orientering om status 

Årsberetning (Kjellaug og 

Ann-Kristin) og regnskap 

(Stephan) må sendes ut senest 

12.02, årsmøtesakene sendes 

senest 2 uker før årsmøtet.  

Sak a) og b) er ferdig til 

utsending nå. Det jobbes videre 

med de andre sakene frem mot 

årsmøtet; Elizabeth c), 

Kjellaug d) og Kyrre e).   

9/12 Arbeidsavtaler for fastleger som utfører allmennmedisinske 

oppgaver i sykehjem 

Fastleger i kommunale bistillinger følger, om de er ansatt i 

kommunen i bistillingen, vanlige arbeidsregler inkl overtid og 

fridager.  

 

 

10/12 NKAS 2019 i Nordland Hallgeir begynner å jobber 

med mulige kontaktpersoner til 

en kurskomite 

11/12 ASM-kurs, møte med utdanningsavdelingen Dnlf 16.01.18 Kjellaug møter.  

12/12 Eventuelt: ingen saker  

   

   

Møtet ferdig kl 21.45 


