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Protokoll 

Yngre legers forenings årsmøte 2015 

Thon Hotel Opera, Oslo, 15.- 16. april 2015 

Saksliste 

Sak 1 Åpning og navneopprop 

Det ble foretatt navneopprop av landsrådets medlemmer 

 

Sak 2 Godkjenning av innkallingen 

Landsrådet godkjente innkallingen til Ylfs årsmøte 15. – 16. april 2015 

 

Sak 3 Godkjenning av dagsorden 

Landsrådet godkjente dagsorden til Ylfs årsmøte 15. – 16. april 2015.  

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 1-8, 23, 10, 9,11-14, 16-22. Sak 15 ble trukket av 

styret.  

Valgkomiteens innstilling ble fremlagt 15. april kl 16.00. 

 

Sak 4 Valg av dirigent 

Landsrådet vedtok å velge Kristian Fossa til dirigent på årsmøtet 

  

Sak 5 Godkjenning av forretningsorden 

Landsrådet godkjente forretningsorden for Ylfs årsmøte 2015. 

 

Sak 6 Valg av redaksjonskomité  

Landsrådet godkjente oppnevnelsen av redaksjonskomité på 3 medlemmer bestående av 

Christer Mjåset, Torstein Schrøder-Aasen og Kristin Cornelia Utne.  

 

Sak 7 Valg av tellekomité  

Landsrådet godkjente oppnevnelsen av medlemmer til tellekomitéen, bestående av Hanne 

Valeur, Henrik Leinonen- Skomedal og Hanne Markus Pike.  

 

Sak 8 Årsberetning for Ylf for 2012- 2013 

Landsrådet vedtok å ta styrets årsberetning for Ylf for 2013 – 2014 til etterretning. 

 

Sak 9 Aktuelle saker 

Landsrådet vedtok å ta sakene til orientering. Styret tar med seg synspunktene fra landsrådet i 

det videre arbeidet med disse sakene.  

 

Sak 10 European Junior Doctors (EJD) 
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Landsrådet vedtok å støtte at Tilde Broch Østborg fremmes som kandidat til presidentvervet i 

EJD fra 1. januar 2016.  

 

Vedtatt ved akklamasjon.  

 

Sak 11 Ylfs politiske dokument for perioden 2015 – 2017 

Forslag fra Jo Endre Midtbu til punktprogrammet:  

Punktet «Avviklingen av ordningen med vernepliktig akademisk befal, og overgang til 

frivillig profesjonaliserte legetjenester i forsvaret» foreslås fjernet fra dokumentet.  

Det ble deretter votert over forslaget. Forslaget fikk 20 stemmer og falt.  

 

Forslag fra styret til punktprogrammet:  

Nytt punkt: «Ylf skal drive aktivt informasjonsarbeid overfor medlemmene, 

beslutningstakere, Legeforeningen sentralt og opinionen».  

Landsrådet vedtok forslaget enstemmig, og punktet tas inn i det politiske punktprogrammet.  

 

Forslag fra Christer Mjåset til punktprogrammet:  

Tilføyelse til punktet om tillitsvalgte: «...utrede praktiske løsninger for tillitsvalgte 

(foretakstillitsvalgte/ hovedtillitsvalgte) å hente ut midler til praktisk bistand og annet 

tillitsvalgtarbeid».  

Landsrådet vedtok forslaget som et oversendelsesvedtak til styret for videre behandling.  

 

Deretter ble det votert over Ylfs politiske dokument: 

Landsrådet vedtok Ylfs politiske dokument for perioden 2015-2017.   

   

Sak 12 Regnskap 2012 for Ylf  
Landsrådet vedtok å godkjenne Yngre legers forenings regnskap for 2014.  

Landsrådet vedtok å meddele styret ansvarsfrihet for 2014-regnskapet. 

 

 

Sak 13 Budsjett for Ylf 2016 og fastsetting av honorar  

Landsrådet vedtok rammene for budsjettet for Yngre legers forening for 2016.  

Landsrådet vedtok å gi styret fullmakt til å justere budsjettet i forhold til de faktiske 

overføringer fra Legeforeningen. 

Landsrådet vedtok å gi styret fullmakt til å foreta budsjettendringer på den enkelte art 

innenfor rammen av det vedtatte budsjett. 

 

Landsrådet vedtok godtgjøring for styrets leder tilsvarende 17,7 G 

Landsrådet vedtok godtgjøring for styrets nestleder tilsvarende 1,1 G 

Landsrådet vedtok godtgjøring for styrets medlemmer tilsvarende 0,9 G 

Landsrådet vedtok godtgjøring for Ylf-forums redaktør tilsvarende 1,6 G 
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Landsrådet vedtok godtgjøring for Lay-out ansvarlig på kr 7.500,- pr nr. 

 

Landsrådet gir styret fullmakt til å håndtere en eventuell 3 måneder etterlønn for leder ved 

avsetning av egenkapital.  

 

Landsrådet vedtok følgende retningslinjer for møtegodtgjørelse:  

 

Det gis møtegodtgjørelse for deltakelse på møter i Yngre legers forenings (Ylf) regi. 

Møtegodtgjørelsen omfatter alle medlemmer av Ylf som er oppnevnt av styret eller landsrådet 

til oppgaver i forbindelse med råd, komiteer og utvalg, og til innkalte delegater til Ylfs 

årsmøter og landsråd.  

 

Det utbetales ikke møtegodtgjørelse til styremedlemmene for styremøter og andre faste møter 

hvor styremedlemmene forventes å delta (pt. kurs, tariffkonferanse, årsmøte, Ylfs 

landsrådsmøte, Legeforeningens landsstyremøte). Leder av Ylf har ikke rett til 

møtegodtgjørelse.  

 

Det utbetales kun en møtegodtgjørelse per dag. Det utbetales ikke møtegodtgjørelse sammen 

med praksiskompensasjon.  

 

Møtegodtgjørelsen følger den til enhver tid vedtatte møtegodtgjørelse for Den norske 

legeforening.  

 

Landsrådet vedtok med virkning fra 1. september 2015 følgende retningslinjer for dekning av 

leders bo- og reiseutgifter:  

 

Dersom leder er pendler og må ha bolig i Oslo for å utføre sine oppgaver, dekker Ylf 

merutgifter til slik bolig. Reiseutgiftene mellom Oslo og fast bolig utenom Oslo- området 

dekkes av Ylf etter faktiske utgifter.  

 

Sak 14 Revidert budsjett 

Landsrådet vedtok revidert budsjett for 2015, med tillegg av utgifter som ble fremlagt for 

landrådet.  

 

Det var 1 stemme i mot forslaget.  

 

Sak 15 Saker til Legeforeningens landsstyremøte 

Av tidsmessige hensyn ble saken trukket av styret.  

 

Sak 16 Valg av leder for 2015 – 2017 

Valgkomiteen innhentet landsrådets tillatelse til ikke å fremlegge en innstilling på Ylf leder 

frem til 1. september 2015, men vente med det til etter valget av leder for neste styreperiode.  

 

Valgkomiteen innstilte Marit Halonen Christiansen til leder av Ylf 

 

Forslag fra salen: Christer Mjåset 

 

Landrådet vedtok å velge Christer Mjåset som leder av Ylf med 23 mot 19 stemmer (42 

stemmeberettigede). 
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Det ble deretter foretatt et ekstraordinært valg av leder, nestleder og to 

varastyremedlemmer for perioden april – 1. september 2015. 

 

Valgkomiteen innstilte Christer Mjåset til leder av Ylf.  

Landsrådet vedtok enstemmig ved akklamasjon å velge Christer Mjåset til leder av Ylf.  

 

Valgkomiteen innstilte Anja Fog Heen til nestleder av Ylf.  

Landsrådet vedtok enstemmig ved akklamasjon å velge Anja Fog Heen til leder av Ylf.  

 

Valgkomiteen innstilte Torstein Schrøder – Aasen og Kristin Cornelia Utne til vara 

styremedlemmer. 

Landsrådet vedtok enstemmig ved akklamasjon å velge Torstein Schrøder – Aasen og Kristin 

Cornelia Utne til vara styremedlemmer. 

 

 

Sak 17 Valg av nestleder for 2015 – 2017 

Valgkomiteen innstilte Torstein Schrøder-Aasen til nestleder av Ylf med 23 mot 18 stemmer 

(41 stemmeberettigete). 

 

Forslag fra salen: Kristin Cornelia Utne. 

 

Landsrådet vedtok ved å velge Torstein Schrøder-Aasen til nestleder av Ylf 

 

Sak 18 Valg av yngsterepresentant til styre 

Valgkomiteen innstilte Kristian Hamandsen til yngsterepresentant.  

 

Forslag fra salen: Clara Bratholm, Eivind Aabel og Ishita Barua.  

 

Landsrådet vedtok å velge Clara Bratholm til yngsterepresentant til styret i Ylf. 

 

Sak 19 Valg av styre for 2015 – 2017. 5 medlemmer og 3 varamedlemmer 

Valgkomiteen innstilte følgende forslag til 5 styremedlemmer 

•  Anja Fog Heen 

• Christer Mjåset 

• Tilde Broch Østborg 

• Kristin Cornelia Utne 

• Guro-Marte Gulstad 

 

Forslag fra salen: 

Bjørn Husebø 

Petter Risøe 

Christopher E. Kvistad 

Ruth Foseide Thorkildsen 

 

 

Landsrådet vedtok å velge  

Anja Fog Heen - 39 stemmer 

Guro-Marte Gulstad – 37 stemmer 

Christopher E. Kvistad – 32 stemmer 

Kristin Cornelia Utne – 29 stemmer 
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Petter Risøe – 26 stemmer 

til styremedlemmer i Ylf 

 

Valgkomiteen innstilte følgende forslag til varamedlemmer til styret i Ylf: 

• Christopher E. Kvistad 

• Ishita Barua (yngste) 

• Shruti Sharma 

 

Forslag fra salen:  

      Jasna Ribic 

      Ishita Barua 

 

Landsrådet vedtok å velge følgende varamedlemmer i prioritert rekkefølge 

Shruti Sharma  

Eivind Aabel (vara yngsterepresentant) 

Kristian Hamandsen 

til varamedlemmer til styret i Ylf 

 

Sak 20 Valg av redaktør til Forum for yngre leger 2015 – 2017 

Valgkomiteen innstilte Hanne Støre Valeur til redaktør av Forum for yngre leger 

 

Landsrådet vedtok enstemmig med akklamasjon å velge Hanne Støre Valeur til redaktør av 

Forum for yngre leger 

 

Sak 21 Valg av revisor, desisor og 2 varadesisorer, kontrollkomite for 2015 - 2017 

Valgkomiteen innstilte følgende til revisor,desisor og varadesisorer 

• Revisor: Kjeldstrup & Wiggen AS 

• Desisor: Øyvind Haugen Lie 

• 1. varadesisor: Jan- Henrik Opsahl 

• 2. varadesisor: Darjan Ribic 

 

Landsrådet vedtok ved akklamasjon å velge de foreslåtte til revisor, desisor og 

varadesisorer 

 

Sak 22 Valg av valgkomitè. Leder av valgkomiteen, 2 medlemmer og 3 rangerte 

varamedlemmer for 2015-2017 

Valgkomiteen innstilte følgende til leder av valgkomiteen, 2 medlemmer og 3 rangerte 

varamedlemmer: 

• Leder: Georg N. Johnsen  

• Medlem: Bjørn L. Husebø 

• Medlem: Elisabeth Olstad 

 

• 1. varamedlem: Guro Haugen Fossum 

• 2. varamedlem: Fabian Kirchner 

• 3. varamedlem: Torhild Veen 

 

Landsrådet vedtok ved akklamasjon å velge de foreslåtte til leder av valgkomiteen, 2 

medlemmer og 3 rangerte varamedlemmer 
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Sak 23 Mulige andre saker i medhold av lovenes § 3-4 g 

Det ble ikke fremmet noen saker under denne post. 


