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FK Bodø/Glimt og ikke minst en entusias-
tisk arrangementskomité som står klar til 
å ta i mot deg!

44 år siden sist
I 1965 ble landsstyremøtet avholdt i Bodø 
i samarbeid med Nordland legeforening. 
Den gang var spesialistutdanning et viktig 
tema på sakslisten og nye spesialistregler 
ble vedtatt. Andre viktige saker var utbyg-
ging og styrking av legevaktsordningen. 
Så selv om vi har gått fra å være «lægefor-
ening» til legeforening siden da, er fortsatt 
mye ved det samme! Som i 1965, vil det 
også i år bli middag på Turisthytta på Røn-
vikfjellet. I generalsekretær Odd Bjerckes 
omtale av landsstyremøtet i 1965 i Tids-
skriftet (1), skriver han: «Solen sto høyt på 
himmelen i nord-øst da de siste dansetoner 
forstummet på Turisthytten og jenkaens 
eggende rytmer hadde ennå ikke sluppet 
taket på de feststemte passasjerene i bus-
sene, da disse krøp nedover bakkene mot 
Bodø – og forsiktig tok seg frem gjennom 
måkeflokkene, som på det tidspunkt repre-

senterte det dominerende innslag i gate-
bildet. Og så var det slutt på landsmøtet 
i Bodø. Det vil sent glemmes av deltakerne 
(…).»

Midtnattsolen kommer i år omtrent sam-
tidig som landsstyremøtet åpnes og vi skal 
snakke med værgudene slik at den vil 
skinne over arrangementet som i 1965. Ta 
uansett med varme uteklær og gode sko! 
Hvis været er godt og dirigentene så strenge 
at vi holder tidsskjema, blir det anledning til 
en liten fjelltur for de som måtte ønske det! 
Om presidenten senere på kvelden vil lede 
an i jenka tør vi ikke garantere, men at 
måsen fortsatt vil holde landsstyredelegater 
på rangel med selskap i stille nattegater, det 
er sikkert! Vi skal gjøre vårt beste for at det 
blir uforglemmelig også denne gang!

Velkommen til gjestebud ved elven! 
Velkommen til Nordland!

Anne Kristine Fagerheim
anne.kristine.fagerheim@nlsh.no
Nordland legeforening
Leder, lokal arrangementkomité
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Alle er velkomne til Legeforeningens landsstyremøte i Bodø 
fra onsdag 3. juni til fredag 5. juni.

Landsstyremøtet som finner sted på 
Radisson SAS Hotel, er åpent for alle med-
lemmer av Legeforeningen, men med-
lemmer som ønsker å delta, må melde seg 
på forhånd og innen påmeldingsfristen på 
påmeldingsskjemaet som finnes på siste 
side i dette tidsskriftet.

Programoversikt
Landsstyremøtet åpner offisielt onsdag 
3. juni kl 11 i Bodø kulturhus. I etterkant 
av åpningen vil Legeforeningens studie- 
og reisestipend samt diverse priser deles ut. 
Etter konstituering kl 14 vil resten av dagen 
være viet den helsepolitiske debatten. 
Samme kveld inviterer Nordland legefor-
ening til middag på Turisthytta på Rønvik-
fjellet. Husk å ta med varme klær og gode 
sko! Torsdag 4. juni og fredag 5. juni er 
avsatt til behandling av landsstyresaker. 
Landsmøtet avsluttes med valg på nytt sen-
tralstyre og deretter med bankett fredag 
kveld. Hjemreise er lagt til lørdag 6. juni.

Innkvartering og priser
Deltakerne innkvarteres på Radisson SAS 
Hotel og Thon Hotel Nordlys. Overnatting 
på Radisson SAS Hotel vil bli forbeholdt 

landsstyremøtets delegater. Deltakere vil bli 
meddelt tildelt bosted forut for møtet. Ved 
påmelding bes deltakerne markere om de 
ønsker at arrangøren skal reservere hotell. 
Deltakerne spiser frokost på overnattings-
hotellet, mens alle lunsjer samt middag 
torsdag og banketten fredag inntas på 
Radisson SAS Hotel.

For de som bor på Radisson SAS Hotel 
er prisen for enkeltrom per person per natt 
kr 1 155. For ledsager i dobbeltrom er prisen 
kr 265. For de som bor på Thon Hotel 
Nordlys er prisen kr 970 per enkeltrom per 
natt. Ledsager i dobbeltrom betaler kr 200. 
Dagpakke inkludert lunsj på Radisson SAS 
Hotel koster kr 460 per dag. Middag arran-
gert av Nordland legeforening koster kr 275, 
det samme gjør middagen på hotellet 
torsdag. Banketten koster kr 975.

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

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

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

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
som ønsker å delta på landsstyremøtet, 
må fylle ut påmeldingsskjemaet. Skjemaet 
finnes også på Internett www.legefor-
eningen.no/landsstyremote. Vær opp-
merksom på at deltakelse i andre møter 
forut for starten av landsstyremøtet, f.eks. 
yrkesforeningenes egne møter, må meldes 
til arrangørene av disse møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldinger må være sekretariatet i hende 
senest mandag 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

LANDSSTYREMØTET 2009

Bodø Big Band på banketten
Bodø Big Band ble stiftet i februar 1977. 
Det er et storband bestående av musikere 
med tilholdssted i Bodø. Storbandet er til-
knyttet Norsk Jazzforum og Nordnorsk 
Jazzsenter. Først og fremst er Bodø Big 
Band et konsertstorband. De har sam-
arbeidet med nasjonale og internasjonale 
størrelser som Django Bates, John Sur-
man, Mike Westbrook, Jon Balke, Hen-
nings Gravrok og Jørn Hoel. Bodø Big 
Band anno 2009 framstår under ledelse 
av Tore Johansen med trøkk og presisjon. 
På bankettkvelden fredag 5. juni får dere 
høre bandet med lokale solister spille opp 
til dans. Gled dere!


