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Landsstyremøte 2004

Legeforeningens 
landsstyremøte i mai
Påmeldingsfristen til landsstyremøtet nærmer seg. Vedlagt dette 
nummer av Tidsskriftet ligger påmeldingsskjemaet, som må være 
sekretariatet i hende innen 15. mars.

Medlemmer av landsstyret og øvrige 
innkalte deltakere får tilsendt personlig 
innkalling med særskilt påmeldingsskjema.

Sted og tid
Landsstyremøtet 2004 finner sted på Hotel 
Alexandra i Loen fra tirsdag 25. mai til 
torsdag 27. mai. De aller fleste av landssty-
remøtets deltakere vil ankomme Loen 
i løpet av mandag 24. mai. Det forutsettes at 
deltakerne forlater Loen etter møtets avslut-
ning torsdag 27. mai kl 1600.

Programoversikt
Landsstyremøtet åpner offisielt tirsdag 
25. mai kl 0930 og fortsetter deretter med 
helsepolitisk debatt. Samme kveld inviterer 
Sogn og Fjordane legeforening til festkveld. 
Onsdag 26. mai og torsdag 27. mai er avsatt 
til behandling av landsstyresaker frem til 
hjemreise.

Reise til/fra Loen
De fleste av landsstyremøtets deltakere vil 
fly til Ålesund. Herfra er det ca. tre timers 
bussreise til Loen. Sandane flyplass ligger 
nærmere Loen, men til denne flyplassen går 
det kun et fåtall fly per dag, og flyplassen 
kan kun ta ned mindre fly. De fleste av 
landsstyrets deltakere som skal benytte fly, 
vil derfor reise via Vigra flyplass ved 
Ålesund. Sekretariatet har forhåndsreser-
vert flyseter på noen av de antatt mest 
aktuelle avgangene. På grunn av begren-
sede reisemuligheter både med fly og 
øvrige offentlig kommunikasjonsmidler til 
og fra Loen, vil det trolig være gunstig for 
mange å benytte egen bil. Landsstyrets 
medlemmer er tilskrevet særskilt om 
dette.

Innkvartering/priser
På grunn av de begrensede reisemulighe-
tene til Loen, forutsettes det at deltakerne 
ankommer Loen i løpet av mandag 24. mai. 
Påmelding til landsstyremøtet vil derfor 
inkludere helpensjon fra og med middag 
mandag kveld 24. mai, til og med lunsj 
torsdag 27. mai. Eventuelle avvik fra dette 
må markeres særskilt på påmeldingsskje-
maet. Deltakere som ikke skal bo på hotell, 
vil bli belastet for dagpakke/middag. 
Banketten finner sted onsdag 26. mai, og vil 

være inkludert i prisen for pensjonsopp-
hold.

Det gjøres oppmerksom på at også Hotell 
Loenfjord vil bli benyttet for innkvartering. 
Dette hotellet ligger innen fem minutters 
gåavstand fra Hotel Alexandra. Sekreta-
riatet vil fordele deltakerne på de to hotel-
lene. Pensjonspris per døgn er kr 1 090, 
i tillegg kr 830 for eventuell ledsager.

Saksdokumenter
Saksdokumenter til landsstyremøtet vil bli 
tilsendt påmeldte deltakere ca. 14 dager før 
landsstyremøtet starter.

Påmelding
Landsstyrets medlemmer, valgkomité, 
sentralstyrets vararepresentanter, desisorer 
samt leder av Sykehjelps- og pensjonsord-
ningen for leger (SOP), får tilsendt særskilt 
innkalling med personlig påmeldings-/svar-
skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
må melde seg til landsstyremøtet ved å fylle 
ut vedlagte påmeldingsskjema. Skjemaet 
finner du også på Internett (www.legefor-
eningen.no/landsstyremote). Det gjøres 
oppmerksom på at deltakelse i andre møter 
forut for åpningen av landsstyremøtet, for 
eksempel yrkesforeningenes egne møter, 
må meldes til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldingsskjemaet må være sekretariatet 
i hende senest mandag 15. mars.

Det gjøres oppmerksom på at ved even-
tuell påmelding etter påmeldingsfristens 
utløp, kan man ikke regne med at arrangør 
kan skaffe overnatting. Forhåndsreserverte 
flyseter vil bli fordelt til dem som er 
påmeldt innen fristen. Eventuelle ubenyt-
tede forhåndsreserverte seter tas tilbake av 
flyselskapet senest én måned før landsstyre-
møtet.

Klara Enebakk

klara.enebakk@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Loenvannet. Foto utlånt av Hotel Alexandra

Velkommen til Loen!
Sogn og Fjordane legeforening 
ønsker gode kolleger velkommen 
ut i naturen, den vi har vår rikelige 
del av.

Loen ligger innerst i fjorden, men Sogn og 
Fjordane er i like stor grad kysten og havets 
fylke – historisk sett fattig med lite kapital, 
men med rike naturressurser. Fylket er fast-
landsøkonomiens største eksportør, målt per 
innbygger. Sogn og Fjordane omfatter 
ytterst sårbare småsamfunn, i en situasjon 
der den globaliserte turbokapitalisme synes 
å danne det reelle verdigrunnlaget for over-
ordnet politisk handling.

Den norske lægeforening kan fortone seg 
forvirrende og tidvis selvmotsigende. Det 
kommer av en viss tendens til å måtte skifte 
hatter etter behov. Vi er mer opptatt av hva 
foreningen har på beina. En nasjonal 
forening, med seriøse ambisjoner og over-
ordnede samfunnsforpliktelser, har ikke 
annet valg enn å stå plantet i den norske 
virkeligheten. Der kreves det vanntette 
støvler, skikkelige innleggssåler og sokker.

Som vertskap er vi trygge på godt vær. 
Hotel Alexandra har for øvrig alle fasiliteter 
til et aktivt inneliv, om alt annet skulle bli 
umulig. Ta likevel med noe yttertøy. Lands-
styremøtet går denne gangen rett over 
i pinsen. Det er ingen dum idé å ta noen 
ekstra dager på hotellet for å se seg om. Vi 
vil stå til disposisjon om noen skulle ønske 
informasjon eller hjelp til å komme seg 
rundt. Det vil bli arrangert turer for even-
tuelle gjester og andre som ikke må være til 
stede under forhandlingene.

Tro det eller ei: Vi gleder oss! Får vi det 
til som vi har tenkt, kan flere gjøre det 
samme.

Halvard Wannag Sele

Leder, Sogn og Fjordane legeforening


