
ÅRSMØTE 2014 
 

 

Protokoll fra a rsmøte i Møre og Romsdal legeforening 6. september 2014 

Protokoll 
 

Organ: Årsmøtet 

Dato:  6. september 2014 kl. 17:00 

Sted:  Hotell Union, Geiranger 

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Bjarne Storset åpnet møtet og ønsket velkommen. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent. Man ble enig om å stryke pkt 8 (stadfesting av årsmøtevalgte 

yrkesforeningsvalgte medlemmer) da dette punktet er unødvendig siden det ikke er valg i år.  

Dagsorden 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

2. Valg av møteleder 

3. Valg av referent og underskriver av protokoll 

4. Årsmelding 2013-14 

5. Årsmelding kurskomité 

6. Regnskap 2013 

7. Budsjett 2015 

8. Valg av revisor  

9. Eventuelt 

10. Leder innleder om problemstillinger knyttet til lokalisering av felles sykehus for Romsdal 

og Nordmøre. Ordskifte om prosessen videre.  

11. President Hege Gjessing innleder om aktuelle helsepolitiske tema med høve til spørsmål og 

debatt 

___________ 

 

2 Valg av møteleder 

Vedtak: 

Bjarne Storset ble valgt som møteleder. 
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3 Valg av referent og underskriver av protokoll 

Vedtak: 

1. Bjarne Storset ble valgt som referent. 

2. Kenneth Swan og Bjørnar Hovlid ble valgt til å underskrive protokollen. 

 

4  Årsmelding 1.7.2013 - 30.6.2014 

Medlemmer 

 

Yrkes-
forening 10. juni 2010 1. mai 2011 1. mai 2012 1. mai 2013 1. mai 2014 

Ylf 333 350 352 357 365 

Of 294 305 328 348 358 

AF 254 253 264 282 298 

LSA 44 50 44 44 45 

PSL 20 22 21 22 23 

NAMF 10 13 11 13 8 

LVS 2 3 2 2 3 

Sum 957 996 1022 1068 1100 

 
Vi har hatt en jevn økning i medlemstall, størst økning i spesialisttjenesten, men også en god 
økning for allmennlegene. 1. mai dette året passerte vi 1100 medlemmer.  

Årsmøtet 2013 

Årsmøtet ble avviklet 31. august 2013 på Hotel Union, Geiranger. Vi hadde besøk av presidenten 
vår Hege Gjessing som tok opp aktuelle helsepolitiske temaer.  
 
I tilslutning til årsmøtet ble det arrangert kurs i Normaltariffen, regnskap og skatt.  
 
Regnskap, årsmelding og budsjett vart godkjent i samsvar med anbefaling fra styret.  

Valg av styre 

Ottar Grimstad ble takket for lang og tro tjeneste. Hans innflytelse sentralt i Legeforeningen og 
hans innsikt har vært en stor inspirasjon for styret og medlemmene i Møre og Romsdal 
legeforening  
Bjarne Storset ble valgt til leder etter Ottar Grimstad   
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Styret i Møre og Romsdal legeforening 

Navn Verv 

Bjarne Storset Leder 

Lars Tore Nerbøvik Medlem (årsmøtet) 

Brit Ingunn Hana Medlem (årsmøtet) 

Nataliya Overå Medlem (Af) 

Andreas Kjerstad Medlem (Of) 

Georg Nikolai Johnsen Medlem (Ylf) 

Nils Ringdal Medlem (PSL) 

Kai Grimstad Medlem (LSA) 

Jonas Vegsundvåg Medlem (NAMF) 

Jon Sverre Aursand 1. vara (årsmøtet) 

Kjersti Bergjord 2. vara (årsmøtet) 

Ingunn Innerdal 3. vara (årsmøtet) 

Stian Endresen Vara (Af) 

Bernd Müller Vara (Of) 

Shruti Sharma Vara (Ylf) 

Kristin Løland Jacobsen Vara (PSL) 

Karsten Vingen Vara (LSA) 

Kenneth T. Kjelsnes Organisasjonssekretær 

 
På første styremøte etter årsmøtet, ble Lars Tore Nerbøvik valgt som nestleder. Han vil i samsvar 
med vedtak på årsmøtet også være vara medlem i landsstyret. Leder er fast medlem i landsstyret. 
Yrkesforeningene blir representerte i landsstyremøtet på regionnivå. De fleste år vil normalt 2-3 
medlemmer til av styret være representert på landsstyremøtet.  
 
Fra 1. februar 2014 overtok Bernd Müller som Of-tillitsvalgt i styret.  
 
Yrkesforeningsmedlemmene blir ikke valgt av selve årsmøte, men av sine respektive 
yrkesforeninger.   
 
Jon Sverre Aursand og leder av kurskomitéen Stian Endresen har vært innkalt til styremøtene.  

Valg av kurskomité  

Stian Endresen, leder fastlege i Ulsteinvik 2013-2015 

Reidun Sveaas  sykehjems overlege i Kristiansund  2013-2015 

Oddrun Vingen  fastlege i Molde 2013-2015 

Geir Raaheim  fastlege Ålesund 2013-2017 

Bjørnar Hovlid  fastlege i Herøy 2013-2017 

Thor Henry Andersen  hudlege i Ålesund 2013-2017 



Protokoll fra a rsmøte i Møre og Romsdal legeforening 6. september 2014 Side 4 

Valg av revisor 

Vedtak: BDO Molde ble valgt som revisor. 
 

Styret har i perioden 1. juli 2013 til 1. juli 2014 hatt 6 møter. Referat fra møta er lagt ut på 
nettsidene www.mrlf.no. Dei fleste møta har vært på Vestnes Fjordhotel. Desembermøtet var på 
Quality Hotel Waterfront, Ålesund med etterfølgende middag for styremedlemmer og ledsagere.  

Høringsuttalelser 

Styrer har i perioden avgitt følgende høringsuttalelser:  
 Høring - forslag til ny pasientjournallov og helseregisterlov 
 Intern høring – Opptrappingsplan fastlegeordningen 
 Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2016 
 Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen 
 Høring – statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan  
 Høringsuttalelse – reservasjonsordning for fastleger 

 
Høringsuttalelsene er lagt ut på nettsidene.  

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 

Dette har vært en av de viktigste sakene i vårt fylke de siste to årene. Helse Møre og Romsdal har 

kjørt gode prosesser rundt arbeidet med tillitsvalgrepresentasjon der våre tillitsvalgte har vært 

involvert i flere utvalg.  

27. januar var det heldagsmøte for idémyldring og drøfting av situasjonen i Helse Møre og 
Romsdal. Det var om lag 30 deltakere og inntrykket var at det var et nyttig møte med håp om at 
prosessen videre med lokalisering av nytt fellessykehus vil fortsette på en konstruktiv måte. Fra 
sentralstyret deltok president Hege Gjessing, vise-president og Of-leder Jon Helle og YLF-leder 
Johan Torgersen. Styre- og varamedlemmer i Møre og Romsdal legeforening og tillitsvalgte på 
sykehusene deltok.  Dessuten deltok direktør Astrid Eidsvik og strategi- og utviklingssjef Espen 
Remme fra helseforetaket. Randulf Søberg, konserntillitsvalgt, deltok også.  
 
Temaer som ble berørt var:  

 Hva mener vi er viktig når vi skal bygge et nytt sykehus?   

 Posisjonen som tillitsvalgt i slike prosesser.  

 Prinsipielle forhold mht til lokalisasjon.     

 Skal tillitsvalgte si noe om stedsvalget?  

 Hva bør et sykehus inneholde? 

Tillitsvalgtkurs 

Vi var 17. og 18. september 2013 medarrangør av ”hurtigrutekurset” sammen med regionsutvalget 
og de andre lokalavdelingene i Midt- og Nord-Norge. Dette kurset er et årlig tillitsvalgtkurs som i år 
ikke fant plass på Hurtigruta, men i hotell i Stjørdal. Åtte tillitsvalgte fra Møre og Romsdal deltok på 
kurset.   

Helsepolitisk seminar 
Fredag 15. november arrangerte Regionsutvalget for Midt-Norge for femte gang et helsepolitisk 
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seminar i samarbeid med Helse Midt-Norge. På møtet deltok i overkant av 60 personer bredt 

sammensatt av tillitsvalgte i Legeforeningen i Midt-Norge og ansatte i helseforetaket. Presidenten i 

Legeforeningen og direktøren i helseforetaket deltok. Tema for seminaret var IKT i helsetjenestene 

– veien framover for å oppnå tryggere pasientforløp? Foredragsholdernes innlegg og aktiv 

deltakelse i debattene av seminardeltakerne bidro til et veldig godt og inspirerende seminar. 

Sekretariat 

Fra 1. september 2012 har Kenneth T. Kjelsnes vært ansatt som felles sekretær for de tre 
legeforeningene i Midt-Norge og regionsutvalget, med kontor i Trondheim. Styret og kurskomitéen 
uttrykker stor tilfredshet med hvordan ressursen har vært brukt.  
 
Dette letter styret sitt arbeid mht posthåndtering, anvisning av regninger, medlemsmøter og 
årsmøter.  Kurskomitéen avlastes i vesentlig grad mht til påmelding, økonomi og praktiske forhold.  
 
Selv om sekretariatfunksjonen har en kostnadsside, vil en vesentlig del bli kompensert ved at det 
er mulig å arrangere flere kurs.  

Regionsutvalg 

Regionsutvalget for Midt-Norge består av lederne i de tre lokalavdelingene og representanter for 
de yrkesforeningene som ikke er representert ved lokalavdelingsledere. Ketil Arne Espnes er nå 
leder for utvalget, Bjarne Storset er nestleder. Møre og Romsdal er ellers representert ved Nils 
Ringdal og Georg Nikolai Johnsen. Utvalget har hatt flere møter med ledelsen i det regionale 
helseforetaket. I november ble det arrangert helsepolitisk seminar med IKT i helsetjenesten som 
hovedtema. Styra i lokalavdelingene, foretakstillitsvalgte og en del sentrale tillitsvalgte deltok. 

Kurskomitéen 

Kurskomitéen har hatt en imponerende aktivitet siste året.  Vi viser til egen årsmelding fra den. 
Vi har også i år vært medarrangører av to turnuslegekurs i samarbeid med Fylkeslegen  

Kollegastøtte 

Støttekollegagruppa i Møre og Romsdal består av Kjell Nordby, Molde, Solveig Ulstein, Ålesund og 
Gunvor Starheim, Ålesund.   
 
Gruppa har hatt samtaler med noen medlemmer i siste perioder. Gruppa kan bli kontakta om ulike 
problemstillinger, og du finn kontaktinformasjon på nettsidene.  

Landsstyremøte 

Møre og Romsdal legeforening var representert ved leder Bjarne Storset. I tillegg møtte fra vårt 
fylke: Bjarne Storset (AF) Georg Johnsen (YLF) og Brit Ingunn Hana (OF). 
 
Tingvoll, 31. juli 2014 
For styret, Bjarne Storset, leder 
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6 Regnskap 2013 

Nils Ringdal la fram regnskap for 2013. Regnskapet ble tatt til etterretning. Revisor hadde ingen 

merknader (revisor beretning er utlagt på hjemmesidene)  
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7. Budsjett 2015 

Bjarne Storset la fram styret sitt forslag til budsjett for 2015. Dette ble enstemmig vedtatt.  

 

Årsmøtet har siste fem år vedteke eit budsjett utan spesifisering på postar, men med fullmakter til 

styret å styre økonomien innafor avdelinga sitt formål, og kunne bruke inntil 120 000 kroner av 

eigenkapitalen. Vi har fortsatt ein solid eigenkapital på ca 900 000 kroner. 

 

Alle organisasjonsledd har fått mynde til å skrive ut tilleggskontingent på inntil 10% av samla 

kontingent til legeforeninga, dvs inntil ca 700 kroner i året. Noko reduserte overføringar frå DNLF 

sentralt, og avtalen om felles sekretariat i Midt-Norge vil medføre fare for underskot i 2015, i 

storleik 250000 kroner. Årsmøtet 2012 og 2013 vedtok derfor ein tilleggskontingent på 200 kroner. 

Dette vil gi lokalavdelinga ca 200 000 i auka inntekt. Avtalen om felles sekretariat har nå blitt 

prolongert for to nye år.   

 

Vi ser det framleis nyttig å gi styret den handlefridomen til å møte utfordringar som ligg i eit 

ubunde budsjett.  

 

Framlegg til vedtak 
Årsmøtet vedtek ein tilleggskontingent på 200 kroner for 2015.  

 

Styret får fullmakt til å disponere dei midlane som kjem inn gjennom kontingent og andre inntekter 

i samsvar med foreninga sitt formål. I tillegg kan styret ved behov disponere inntil 250 000 av 

eigenkapitalen. 

 

Leiar får eit stipend på 1G som kan nyttast til etterutdanning, utstyr og tenester som er nyttig for 

legeverksemda eller tillitsvaltarbeidet. Stipend som ikkje er nytta innan 3 år kan utbetalast og 

innmeldast som honorar. Leiar får også dekt utgifter til telefon, mobiltelefon og internettilknyting.  

 

Styremedlemmer får dekt internettabonnement med 400 kroner per månad og 1000 kroner per år til 

tilfeldige utgifter til telefon, porto m.m. For kasseraren er denne summen 2000 kroner per år. 

Styremedlemmene  får honorar for sitt arbeide med ein samla sum for hele styret på inntil  kr  115 

000 for 2015. Vi ligg svært lågt i honoraret for styremedlemmene og styret foreslår at vi legg på om 

lag same satsane som vår søsterforeiningar i Trøndelagsfylka og Sogn og Fjordane. Leiars honorar 

skal fortsatt vere på 1g.  

 

Det vert gitt dekning for tapt arbeidsforteneste og møtegodtgjersle etter dei satsane landsstyret 

vedtek for DNLF sine sentrale organ. Med tanke på praksiskompensasjon, vil vi legge oss på 

satsane til Allmennlegeforeningen for allmennpraktikarar. Kasserer bør få auka honorar i periodar 

vår organisasjonsekretær har anna fråvær enn ferie. 

 

Leiar og styremedlemmer kan frikjøpas til og dekt  nødvendige utgifter til  tillitsvaltmøter, 

forhandlingsmøter, landsstyremøter, regionale møter, landsrådsmøter/årsmøter i yrkesforeininga og 

andre møter ein må delta i kraft av funksjonen som tillitsvalt. Som kompensasjon for kortare fråvær 

og avsett tid til telefonsamtalar mm i arbeidstida, vert det innvilga frikjøp på inntil 4 dagar per år.   

 

Dokumenterte reise- og opphaldsutgifter vert dekka innafor rammene i statens satsar.  

 

Kurskomiteen får dekt utgifter, praksiskompensasjon, tapt arbeidsforteneste til eit heildagsmøte, 
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internett-tilknyting med 400 kr per mnd og 1000 kroner til diverse utgifter. Kurskomitens leiar har 

fått fleire oppgåver med auka kursaktivitet.  Honoraret bør derfor aukast.  

  

Tillitsvalte på arbeidsstadane skal prøve å få dekt utgiftene sine innafor hovudavtalen.  

Andre utgifter og tapt arbeidsforteneste i samband med tillitsvaltopplæring og utøving av 

tillitsvaltfunksjonen,  skal normalt bli dekt av lokalavdelinga innafor avdelinga sine økonomiske 

rammer. 

 
---- 

8. Valg av revisor 

BDO Molde ble valgt til revisor.  

 

 

 

 

 

 

Kenneth Swan     Bjørnar Hovlid 


