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Landsstyremøte 2005 

Velkommen til Bergen!479

Hordaland legeforenings arrangementskomité ønsker landsstyret, 
gjester, kolleger og sekretariatsansatte velkommen til tre trivelige og 
hektiske dager i Bergen.

– Møtet går i en periode som værmessig 
kanskje er den fineste i Bergen. Vi håper 
derfor å kunne vise frem Bergen i sin 
fineste skrud, sier Gunnar Ramstad, arran-
gementskomiteens leder. – Dette bør også 
inspirere våre kolleger til å melde seg på til 
landsstyremøtet, selv om de ikke er dele-
gater med stemmerett, legger han til.

– Landsstyret skal behandle foreningens 
fremtidige organisasjonsstruktur. Siden alle 
medlemmene har møte- og talerett under 
landsstyremøtet, burde dette fenge flere enn 
bare delegatene. I tillegg til et rikholdig 
sakskart, er det jo også valg i år. Dette bør 
utvilsomt bidra til økt engasjement både 
i og utenfor møtesalen, sier Gunnar 
Ramstad.

– Vi er glade for å være vertskap under 
årets landsstyre, særlig siden møtet åpner 
samtidig med festspillene i Bergen. 
Programmet for landsstyremøtet er såpass 
omfattende, at det ikke vil være ledig tid for 
konserter i løpet av de tre dagene som er 
avsatt. For musikkhungrige vil det imid-
lertid være anledning til å få med seg noen 
konserter dersom man blir igjen en dag eller 
to etter møtet. Billettreservasjoner må 
foretas av den enkelte over festspillenes 
hjemmeside: www.fib.no, opplyser han.

– På tross av et berettiget håp om fint 
vær, ber vi alle ta med seg tøy som tåler en 
regnskur. Noe av det sosiale programmet vil 
foregå utendørs, og selv om vi mener at vi 
har kontroll over det meste, har vi dessverre 

ikke helt kontroll over været, sier Gunnar 
Ramstad som ser frem til å ta imot sine 
legekolleger.

Lise B. Johannessen

lise-berit.johannessen@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Legeforeningens landsstyremøte i mai479

Landsstyremøtet 2005 finner sted 
i Bergen på Scandic Bergen City/
Bergen konferansesenter fra onsdag 
25. til fredag 27. mai.

Vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet 
ligger påmeldingsskjemaet til møtet.

Deltakere
Landsstyremøtet er åpent for alle medlem-
mer av Legeforeningen. Medlemmer som 
ønsker å delta, må melde seg på forhånd.

Innkvartering og priser
Ved påmelding bes deltakerne markere 
om de ønsker at arrangøren skal reservere 
hotell, eller om de ordner innkvartering 
selv. Påmelding til landsstyremøtet med 
innkvartering inkluderer helpensjon under 
landsstyremøteperioden (fra og med lunsj 
onsdag 25.5. inntil avreise, senest lørdag 
morgen 28.5.). Det gjøres oppmerksom på 
at det vil bli benyttet flere hoteller for 
innkvartering. Sekretariatet vil foreta 
fordeling til de ulike bosteder.

Pensjonspris per døgn fra 25.–28.5. er 
kr 1 680 for enkeltrom. Tillegg for eventuell 
ledsager i dobbeltrom er kr 850. Pris for 
overnatting i enkeltrom fra 24.–25.5. er 
kr 900. Tillegg for ledsager i dobbeltrom 
er kr 350. For de som bor på hotell koster 
banketten fredag kveld kr 675 per person. 

For deltakere som ikke skal bo på hotell, 
koster dagpakker inkludert lunsj kr 395, 
middag kr 300 og bankett kr 975.

Eventuelt utvidet opphold
Festspillene i Bergen starter 25.5. Det er 
reservert noen rom på Scandic Bergen City 
fra 28.–29.5. Disse rommene kan disponeres 
av landsstyremøtets deltakere for egen 
regning. Rommene vil være disponible inntil 
påmeldingsfristen, og må bestilles ved 
avmerking på påmeldingsskjemaet. Tildeling 
av rom vil skje i den rekkefølge påmeldinger 
mottas i sekretariatet. Vær oppmerksom på at 
det ikke kan garanteres plass utover det 
forhåndsreserverte antall. Etter påmeldings-
fristen vil disse rommene ikke lenger være 
forhåndsreserverte. Den enkelte deltaker må 
da selv kontakte hotellet for eventuell reser-
vasjon.

Programoversikt
Landsstyremøtet åpner offisielt onsdag 
25.5. kl 1100. Etter konstituering innledes 
den helsepolitiske debatten kl 1415. Samme 
kveld inviterer Hordaland legeforening til 
arrangement med middag. Torsdag 26. og 
fredag 27.5. er avsatt til behandling av 
landsstyresaker og valg. Torsdag kveld 
kl 1945 vil det være omvisning og kulturelt 
program i St. Jørgens hospital, deretter 
middag i Legenes hus. Landsmøtet 
avsluttes med bankett fredag kl 2000.

Saksdokumenter
Saksdokumenter blir 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 egen 
innkalling med personlig påmeldings-
skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
som ønsker å delta, må fylle ut påmeldings-
skjemaet som er vedlagt dette nummer av 
Tidsskriftet. Skjemaet finnes også på Inter-
nett (www.legeforeningen.no/landsstyre-
mote). Vær oppmerksom på at deltakelse 
i andre møter forut for åpningen av lands-
styremøtet, for eksempel yrkesforeningers 
egne møter, må meldes til arrangørene av 
disse møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldinger må være sekretariatet i hende 
senest 31.3. 2005. Ved senere påmelding 
kan man ikke regne med at arrangør kan 
skaffe overnatting.

Klara Enebakk

klara.enebakk@legeforeningen.no
Forhandlings- og helserettsavdelingen

Legenes hus i Bergen


