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Landsstyremøte 2007

Velkommen til Kongsberg482

Buskerud lægeforenings arrangementskomité ønsker landsstyret, 
gjester, delegater, kolleger, sekretariat og Tidsskriftet hjertelig 
velkommen til landstyremøte 2007 på Kongsberg.

Møtet avholdes på Quality Hotel Grand fra 
tirsdag 22. mai til torsdag 24. mai, med 
åpningsseremoni tirsdag 22. mai kl 11 
i kinoen som ligger rett ved hotellet.

Det er første gang Buskerud er vertsfylke, 
og vi skal gjøre så godt vi kan for å lage en 
hyggelig ramme rundt arrangementet.

Tirsdag 22. mai byr Buskerud legefor-
ening på middag i Smeltehytta. På veien dit 
går vi innom Kongsberg kirke som er en av 
landets vakreste barokkirker, bygd i 1761. 
Der kan du oppleve en «miniorgelkonsert» 
på det 240 år gamle og nyrestaurerte Gloger-
orgel som er det eneste av sitt slag i Norden. 
Onsdag 23. mai inviterer vi til jazzaften.

Kongsberg er en flott by som ble grunn-
lagt som «sølvby» av kong Christian 4. av 

Danmark – Norge i 1624, ett år etter at man 
fant sølv i området. Byen har en rik kultur-
historie som kan oppleves på museer som 
Norsk Bergverksmuseum, Kongelig Mynts 
museum, Kongsberg våpenfabrikks 
bedriftsmuseum, Lågdalsmuseet, Vass-
dragsmuseet Labro og Skimuseet.

I nyere tid er byen kjent som vertskap 
for en av Norges mest kjente jazzfestivaler 
– Kongsberg Jazzfestival – som i år går av 
stabelen 4.–7. juli.

Det er jo begrenset hva man kan få med 
seg av kulturelle ting på et travelt lands-
styremøte, med et omfattende sakskart og 
hvor det i år også er valg.

Men en del av de kulturelle severdigheter 
ligger i kort gangavstand fra hotellet.

Transportmessig er det gode forbindelser 
til Kongsberg. Blant annet kan man ta tog 
fra Gardermoen.

Trygve Kongshavn

Arrangementskomiteen

Legeforeningens landsstyremøte 2007482

Årets landsstyremøte vil finne sted på Quality Hotel Grand, Kongsberg fra 22.–24. mai.

Vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet 
følger påmeldingsskjema til møtet.

Alle er velkommen
Landsstyremøtet er åpent for alle medlem-
mer av Legeforeningen. Medlemmer som 
ønsker å delta, må melde seg på forhånd, og 
innen påmeldingsfristen som er 23. mars.

Programoversikt
Landsstyremøtet åpner offisielt tirsdag 
22. mai kl 11 i Kongsberg kino. Etter kon-
stituering kl 14 innledes den helsepolitiske 
debatten. Samme kveld inviterer Buskerud 
lægeforening til mini orgelkonsert i Kongs-
berg kirke og til middag på Smeltehytta. 
Onsdag 23. mai og torsdag 24. mai er avsatt 
til behandling av landsstyresaker. Landsmø-
tet avsluttes med bl.a. valg på nytt sentral-
styre og deretter med bankett torsdag kveld 
kl 1930. Hjemreise er lagt til fredag 25. mai.

Innkvartering og priser
Innkvartering vil finne sted på flere hoteller 
i området. Sekretariatet vil foreta fordeling 
av deltakerne i den rekkefølge påmeldinger 
mottas i sekretariatet. Nærliggende hoteller 
vil bli benyttet først. Overnatting på Quality 
Hotel Grand er forbeholdt landsstyremøtets 
delegater, gjester m.v. Tildelt bosted vil bli 

meddelt den enkelte deltaker forut for 
møtet. Ved påmelding bes deltakerne mar-
kere om de ønsker at arrangøren skal reser-
vere hotell.

I tillegg til Quality Hotel Grand vil føl-
gende hotell bli benyttet for overnatting: 
Gyldenløve, Vandrerhjemmet og Lampe-
land Hotell. Deltakerne spiser frokost på 
overnattingshotellet. Middag onsdag 
23. mai og bankett torsdag 24. mai samt alle 
lunsjer spises på Quality Hotel Grand.

For de som bor på Quality Hotel Grand, 
Gyldenløve og Lampeland Hotell gjelder føl-
gende priser i enkeltrom per person per natt: 
kr 975. For ledsager i dobbeltrom er prisen 
kr 225. For de som bor på Vandrerhjem 
Kongsberg er prisen kr 690 for enkeltrom. 
Ledsager i dobbeltrom betaler kr 200.

Dagpakke inkludert lunsj på Quality 
Hotel Grand er kr 340. Middag på Smelte-
hytta tirsdag og middag onsdag koster 
kr 220. Bankett torsdag koster kr 975.

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

Påmelding
Landsstyrets medlemmer, valgkomité, sent-
ralstyrets vararepresentanter, desisorer samt 

leder av Sykehjelps- og pensjonsordningen 
for leger får tilsendt egen innkalling med 
personlig påmeldingsskjema. Disse skal  
ikke benytte påmeldingsskjemaet som er 
vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
som ønsker å delta, må fylle ut det vedlagte 
påmeldingsskjemaet. Skjemaet finnes også 
på Internett (www.legeforeningen.no/lands-
styremote). Vær oppmerksom på at delta-
kelse i andre møter forut for starten av 
landsstyremøtet, for eksempel yrkesfor-
eningers egne møter, må meldes til arran-
gørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldinger må være sekretariatet i hende 
senest onsdag 23. mars. Ved senere påmel-
ding kan man ikke regne med at arrangør 
kan skaffe overnatting.

Kristin Hekne Thoresen

kristin.thoresen@legeforeningen.no
Generalsekretærens stab
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