
       
Referat: Marianne Rask 

  
Årsmøte Østfold legeforening 17.04.12, Inspiria Sarpsborg 

 
Sak. 
nr. 

Beskrivelse/vedtak Ansvarlig/ 
Tidsfrist 

01/12 Valg av dirigent 

 Styrets forslag Svein Rønsen, enstemmig valgt 

 

02/12 Valg av referent 

 Marianne Rask, foreningens sekretær 

 Troels Weis-Frogh, årsmøtevalgt; godkjenner referatet 

 Vibeke Dons Wankel, årsmøtevalgt, godkjenner referatet 

 

03/12 Årsmelding 2011 

 Leder Kristin Karstad går gjennom årsmeldingen   
  

 Anne Bente Spenning, informasjon om «Støtte gruppe for leger i Østfold». 
Det er ca. 6 – 7 henvendelser pr fylke pr år på landsbasis. Støttegruppen 
består av leger med ca. 15 – 20 års erfaring. Geografi og faggrupper er en 
viktig fordeling. Østfold har 6 støttekolleager (5 menn og 1 kvinne). Det har 
vært 8 kontakter i løpet av 2011. 14 rådgivningssamtaler i løper av 2011. 
Gruppen ønsker å rekruttere et medlem fra Indre Østfold. 
 

 Leder Kristin Karstad leser årsrapportene fra yrkesforeningene, punkt 7. i 
årsmeldingen  
 

 Årsmeldingen taes opp til votering og godkjennes enstemmig av årsmøtet 

 
 
 

04/12 Regnskap 2011 

 Halvard Bø, forenings kasserer går gjennom og forklarer regnskapet. 

  Ingen kommentarer til regnskapet. 

  Årsmøtet vedtar regnskapet 

 

05/12 Godtgjørelse til leder, kasserer, leder kurskomite 

 Dagens honorar pr år: Leder kr. 75 000 – kasserer kr. 25 000 – leder av 
kurskomite kr. 25.000 

 Forslag fra styret: Leder kr 90 000 (økes med 3,5 % pr år fra forrige 
regulering)  

 Kasserer og leder for kurskomiteen er 1/3 av leders honorar og blir da kr. 
30 000 

 Økningen av honorar vedtaes av årsmøtet 

 

06/12 Valg av en årsmøtevalgt vararepresentant 

 Flora Asadi, privat praktiserende ØNH lege – vararepresentant for 1 år 
      Enstemmig vedtatt 

 

07/12 Budsjett 2012 

 Budsjettet legges frem av kasserer Halvard Bø 

 Foreningen har god økonomi, det legges et budsjett med kr. 60 000 i 
underskudd. 

 Budsjettet vedtaes av årsmøtet 

 

08/12 Valg av styrerepresentanter fra yrkesorganisasjonene  

 Brønnøysund registrene forlanger at det skal foreligge et årsmøtevedtak på 
valg av representanter fra  de ulike yrkesorganisasjonene. 
 
Egen sak, godkjent av årsmøtet 

 

09/12 Arbeidsprogram 2012 – 2013 

 Leder Kristin Karstad går gjennom arbeidsprogrammet for perioden 2012 - 
2013 

 Vedtaes av årsmøtet 

 

 
 


