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Landsstyremøte med kulturelle godbiter1838

Overraskelsen var stor da velkomsthilsenen ble fremført syngende 
av arrangementskomiteens leder Trygve Kongshavn.

Årets landsstyremøte tilbød et program med 
stort kulturelt spenn fra barokkmusikk til 
afrikanske rytmer. –Kongsberg er en spen-
nende by som blant annet er kjent for berg-
verk, gammel skihistorie og jazz, og vi har 
lagt spesiell stor vekt på å vise det store 
spekter av kultur som byen tilbyr, sa Trygve 
Kongshavn.

Åpningen i Kongsberg kino ble innledet 
ved at spelemann Knut Buen spilte springar 
og halling mens folkedansgruppen Småjon-
dølene sto for dansen i flotte bunader. 
Åpningen ble avsluttet med tre nummer 
fremført av Jazzbandet Listen, en trio som 
spiller innfallsrik, samtidsmusikkinspirert 
jazz.

Landsstyredelegatene fikk også med 
seg en nydelig barokkonsert i Kongsberg 
kirke. Under middagen samme kveld holdt 
Sigmund Groven er minikonsert og ga etter 
mye applaus hele tre ekstranummer.

Hver møtedag ble åpnet med et kultur-
innslag. Et spennende nytt bekjentskap for 
de fleste var bandet «Something Sally» som 
onsdag morgen ga landsstyret en kvikk start 
på dagen. Til tross for sin unge alder slapp 
trioen nylig sin tredje singel, og de kommer 
med sitt debutalbum i august.

Møtedeltakerne fikk også tid til å nyte en 
blueskonsert med artisten Rita Engedalen 
med band. Engedalen, som forøvrig fikk 
Spelemannprisen i blueskategorien i 2006, 
fikk forsamlingen til å synge med og 
trampe takten.

Siste møtedag stod familien Nhozi fra 
Kongo for kulturinnslaget. Familien på sju 
var invitert i forbindelse med Medisinstu-
dentenes Humanitæraksjon 2007. Mange 
satt nok med en klump i halsen da de 
avsluttet med en gripende sang der de ba 
om at Afrika ikke må bli glemt.

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Asklepios på vei ut av ovalen?1838

Legekunstens gud, Asklepios, er hovedsymbolet i Legeforeningens 
logo. En høringsrunde har vist at Asklepios har bred forankring 
i organisasjonen. 

I det videre arbeidet med ny kommunika-
sjonsprofil skal det besluttes om Asklepios 
skal tre ut av ringen i dagens logo. Etter 
en høringsrunde tidligere i vår besluttet sen-
tralstyret at det videre arbeidet med ny kom-
munikasjonsprofil skulle bygge på Asklepios 
som det bærende visuelle symbol.

Svein Aarseth i prosjektgruppen som 
har jobbet med ny kommunikasjonsprofil, 
innledet til diskusjon i landsstyret. Han 
viste bl.a. hvordan prosjektgruppen etter 
sentralstyrets vedtak har brukt tid på å teste 
ut Asklepios både i oval ring og i åpen 
form.

– Sentralstyret har ennå ikke besluttet 
om Asklepios skal videreføres med eller 
uten oval. Vi vil derfor gjerne høre lands-
styrets syn før det skal fattes en endelig 
beslutning om åpen eller lukket Asklepios, 
sa Per Meinich, Legeforeningens visepresi-
dent.

Ønsker et helhetlig uttrykk
Gunnar Ramstad fra Hordaland legefor-
ening fremmet forslag om at landsstyret 
allerede i det videre arbeidet med kommu-
nikasjonsprofilen, skulle vedta å beholde 
Asklepios i nåværende form i sirkel med 
foreningens navn og årstall. Han påpekte at 
logoen viser tradisjon og historie, og at den 
er et symbol som medlemmene identifiserer 
seg med. Forslaget til Ramstad falt med 
68 mot 47 stemmer.

– Som radiolog er jeg opptatt av det 
visuelle og er glad for å slippe Asklepios 
ut av ringen, sa Harald Bergan fra Yngre 
legers forening. – Et godt visuelt uttrykk 
er viktigere enn å ha med årstallet, la 
han til.

– Det er et problem at vi som forening 
fremstår som utydelig gjennom enkelte av 
våre organisasjonsledd, og at noen tror det 
er pasientforeninger, sa Svein Aarseth.

– For sentralstyret er det 
viktig at Legeforeningen 
har et visuelt fellesuttrykk 
uttad og innad, slik at 
Legeforeningen fremstår 
som en tydelig adressat for 
omverdenen, sa Meinich. 
– Vi synes derfor det er 
meget gledelig at det er så stor oppslutning 
om det visuelle hierarki som er valgt. Man 
må jo kunne si at selv om logoen varierer 
for de ulike foreningene, så er strukturen 
som er valgt så god at man med bare et 
visuelt blikk vil gjenkjenne at dette er Lege-
foreningen, sa han.

– Suksesskriteriene for innføring av ny 
kommunikasjonsprofil er at organisasjons-
leddene faktisk tar den i bruk, sa Meinich.

Han fortalte at det i løpet av året er 
meningen å utvikle en komplett bruker-
vennlig elektronisk profilmanual som inne-
holder alle dokumentmaler, og at det i til-
legg skal utvikles ny design for nettsidene.

Lisbet T. Kongsvik
lisbet.kongsvik@legeforeningen.no
Avdeling for informasjon og helsepolitikk
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Trygve Kongshavn overrasket med å synge velkomsthilsenen under åpningen av møtet. 
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