
Årsmøtereferat 6. oktober 2009 

Lederen Tone Eriksen ønsket de ca. 35 fremmøtte medlemmene 

velkommen og ga deretter ordet til Anne Bente Spenning som orienterte 

om kollegatøtte for leger under tittelen ”Hvem hjelper hjelperne” 

Etter foredraget gikk man over til dagsorden for årsmøtet:  

1. Valg av dirigent. Styret foreslo Ragnar Dahle som ble valgt. 

2. Valg av referenter. Styret foreslo Bent Heimdahl og Jens Smith-Sivertsen som begge ble valgt. 

3. Årsmeldingen 2008. Årsmeldingen ble gjennomgått av leder og vedtatt uten anmerkninger. 

Leder foreslo at Årsmeldingen i fremtiden bare blir sendt ut på foreningens hjemmeside og ikke 

sendt i posten til hvert enkelt medlem. Det kom ingen innsigelser til foreslaget. 

4. Regnskap 2008. Kasserer Halvard Bø redegjorde for årsregnskapet 2008 som viser et 

underskudd på kr. 94 251,-. Regnskapet ble godkjent. 

5. Valg av leder og styremedlemmer. Kristin Karstad ble enstemmig valgt som ny leder. Det ble 

foretatt skriftlig avstemming av styremedlemmer og varamedlemmer. Jan Andre Olsen og Barbro 

Kvaal ble valgt som styremedlemmer og Kamaran Karadakhy og Guro Steine ble valgt som 

varamedlemmer. 

6. Valg av kurskomite. Hele kurskomiteen har sagt seg villig til å fortsette, og disse ble gjenvalgt: 

Ivar Udnæs (leder), Margrethe Hansen og Jan Lorentzen. 

7. Godtgjørelser. Styret forslo en økning av godtgjørelsene til kasserer og leder for kurskomiteen, 

men at godtgjørelsen til leder og WEB-redaktør forblir uforandret. Forslaget ble vedtatt. 

8. Budsjett 2010. Budsjettforslag med balanse på 735.000,- ble fremlagt av kasserer og vedtatt. 

9. Arbeidsprogram 2009 – 2011. Arbeidsprogrammet for foregående periode ble foreslått forlenget 

til 2011. Forslaget ble godkjent. 

10. Eventuelle innkomne saker. Det er kommet en henvendelse fra Helsedirektoratet til Dnlf der det 

minnes om at fylkesavdelingene av Dnlf på forespørsel fra Fylkesmennene skal kunne fremskaffe 

en liste over potensielle kandidater til verv som legemedlemmer av Kontrollkommisjoner innen 

psykisk helsevern. På denne bakgrunn blir interesserte medlemmer oppfordret til å tegne seg på 

en slik liste, som vil bli ført av foreningen sekretær. 

 Referenter 

 Bent Heimdahl                                                                     Jens Smith-Sivertsen 

 


