
 
 

Referat fra styremøte i Eldre legers forening  

tirsdag 4. september 2018 kl. 13.00 i Legenes hus 

Møterom: Harlem Brundtland i 1. etasje  

Tilstede: Tone Sparr, Bernt Einar Østensen, Fin Resch, Ragnhild Halvorsen, Berit 

Grøholt, Sigrun Solberg, Rolf Kirschner, Anette Gjørtz (sak 2 og 3) og Kristin Alfhei 

(referent) 

Agenda: 

1. Godkjenning av referat fra styremøte 1. juni - OK 

2. Evaluering av vårmøte i Trondheim 1.-3. juni 

- Gjennomgang av regnskapet  

3. Vårmøte Skien 2019 – programforslag og foreslåtte foredragsholdere 

4. Høringer  

5. Eventuelt 

 

Sak 2: Evaluering av vårmøte i Trondheim 1.-3. juni 
- Mange gode tilbakemeldinger om et vellykket møte 
- Kurskomiteen kontakter foredragsholdere en uke før møtestart for å 

minne dem på oppmøte. 
- Dans på vårmøtene sløyfes (utenbys) 

 
Kort gjennomgang av regnskapet 
God balanse også i år. Regnskapet etter vårmøtet viser kr. 40 000 mer i underskudd 
enn i fjor. Møter utenbys gir noe høyere kostnader enn i Oslo. (Lokalleie, tekniker, 
band, færre deltakere). Styret søker om samme beløp fra SOP (kr. 150 000) for 2019. 
Søknad sendes inn før styrebehandling i desembermøtet til SOP.  
 
Høstmøte 2018 
Program ble gjennomgått og godkjent for utsendelse så snart som mulig. Invitasjon 
sendes på e-post til medlemmer og publisering på websiden til ELF. Egen 
påmeldingslink utformet av CC. 
 
Deltakerliste deles ut ved ankomst, sendes ikke ut i forkant til foredragsholdere. 
Kurskomiteen fordeler oppgaver seg i mellom (inkl. møteledelse)  
 
Møtestart 13.00. 
Styremøte fra kl. 11.30 med lunsjtallerken og mineralvann. 



 
 

Medlemsverving og invitasjon til høstmøte for ikke-medlemmer 70+  
Med informasjon om medlemskap og program for høstmøte 2018. 
 

 
Sak 3: Vårmøte Skien 2019 (Thon Hotell Høyers) 
Årsmøte fra kl. 08.30 – 09.30 inkludert valg. 
 
Kurskomiteen oppdaterer programmet med justerte tidspunkt og sender til styret, 
sekretær og Anette (CC) 
 
Ekskursjon til Porsgrunn porselensfabrikk og Brekkeparken  
Bussavgang kl. 13.45 med retur ca. kl. 17.00 
 
Diverse faglige innspill ble diskutert. Se forslag på foredragsholdere (vedlegg)  
 
Gisle Roksund: Overmedisinering – Gjør kloke valg 
 
Forslag til fredagsforedrag: Petter Hagemo, barnelege på Rikshospitalet – barn med 
hjertefeil. 
 
Anette følger opp det praktiske med hotellet. 
 
 
Vårmøte 2020 
5.-7. juni, Scandic Parken Ålesund, Anette undersøker nærmere 
 

 
Sak 4: Høringer 
Ulike høringer ble diskutert. Tone lager utkast til tre høringsuttalelser. 
 

 
Sak 5: Eventuelt 
Neste styremøte 9. oktober. Forfall: Berit Grøholt 
 
Oppfølging 

- Tone lager utkast til tre høringssvar 
- Kristin og Anette samordner utsending til høstmøte 
- ELF sender ut skriv til ikke-medlemmer som fyller 70 år og eldre og 

inviterer samtidig til høstmøte 2018. Ta utgangspunkt i samme brev som 
forrige medlemsverving i mars/april 2018.  


