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AKTUELT I FORENINGEN       

Velkommen til Soria Moria!420

Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariat og Tidsskriftet 
hjertelig velkommen til landsstyremøte i Oslo.

Det er en glede å invitere til hovedstaden og 
Soria Moria 26.–28. mai.

På Legeforeningens landstyremøter 
skapes helsepolitikk og fagutvikling på en 
livlig debattarena – og med godt sosialt 
samvær. Delegater og deltakere for øvrig 
sørger for lange talelister med ivrige debat-
tanter. Mange har nok vært litt nervøse foran 
sin første opptreden på landsstyrets talestol. 
Men engasjement blir alltid godt mottatt.

Landstyremøtenes innhold er variert – fra 
fremlegging av årets statusrapporter og sat-
singer og omfattende organisasjonsdebatter 
til heftige meningsutvekslinger om turnus, 
lovendringer og ikke minst dagsaktuelle 
helsepolitiske temaer.

Enten møtet arrangeres i eller utenfor 
Oslo, sørger arrangørene for åpningssere-
moni med kunstneriske innslag, hilsninger 
og utdeling av stipend og legatmidler til 
dyktige kolleger.

Vi satser i år på å få sentrale helsepolitikere 
med i den helsepolitiske debatten. Du vil opp-
leve at den blir organisert noe annerledes enn 
før for å gi mulighet til å spisse debatten og til 
å få politikerne enda mer i tale.

Statusrapporten i år handler om belast-
ninger i tidlige livsfaser og vil bli presentert 
på landsstyremøtet. Sentralstyret og sekre-
tariatet jobber intenst for å gjøre møtet til en 
engasjerende møteplass hvor deltakerne 
kan få påfyll og inspirasjon.

Et fullstendig program vil bli lagt frem 
noe senere, men jeg kan love spennende 
debatter og mange hyggelig kolleger.

Med dette ønsker jeg dere alle hjertelig 
velkommen til landsstyremøtet 2010 i Oslo!

Torunn Janbu
torunn.janbu@legeforeningen.no
president

Landsstyremøtet 2010420

Landsstyremøtet er åpent for alle Legeforeningens medlemmer, men medlemmer som ønsker 
å delta, må melde seg på forhånd.

Bakerst i Tidsskriftet finner du påmeldings-
skjema til møtet.

Programoversikt
Landsstyremøtet åpnes av presidenten 
onsdag 26. mai kl 11. Etter konstituering 
vil Legeforeningens studie- og reisestipend 
samt diverse deles ut, deretter følger 
behandling av landsstyresaker. Torsdag 
27. mai åpner med helsepolitisk debatt kl 9. 
Debatten avsluttes til lunsj kl 1230. Resten 
av møtet frem til møtet slutt fredag 28. mai 
kl 16 er viet behandling av landsmøtesaker.

Innkvartering og priser
Innkvartering finner sted på Soria Moria, 
Voksenåsen og Holmenkollen Park Hotel 
Rica. Sekretariatet vil foreta fordeling av 
deltakerne på de ulike bosteder. Overnat-
ting på Soria Moria vil bli forbeholdt lands-
styremøtets delegater, gjester mv. Tildelt 
bosted vil bli meddelt den enkelte deltaker 
forut for møtet. Ved påmelding bes delta-
kerne markere om de ønsker at arrangøren 
skal reservere hotell.

Overnatting og måltider
Deltakerne spiser frokost på overnattings-
hotellet. Alle lunsjer og middager spises 
på Soria Moria. For de som bor på Voksen-
åsen er prisen per rom/frokost i enkeltrom 
kr 1 235 per natt. Prisen på Holmenkollen 
Park Hotel Rica er kr 1 525 per natt. Dag-
pakke på Soria Moria koster kr 330 og 
dagens tre-retters middag onsdag 26. mai 
kr 350. Festmiddag med dans torsdag 
27. mai koster kr 975.

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

Påmelding
Landsstyrets representanter, valgkomité, 
sentralstyrets varamedlemmer, medlemmer 
av desisorutvalget samt leder av styret 
i Sykehjelps- og pensjonsordningen for 
leger (SOP) får tilsendt egen innkalling 
med personlig påmeldingsskjema, og skal 
derfor ikke benytte vedlagte skjema.

Øvrige medlemmer av Legeforeningen 
som ønsker å delta, må fylle ut påmeldings-
skjemaet bakerst i dette nummer av Tids-
skriftet. Skjemaet finnes også på Internett 
(www.legeforeningen.no/landsstyremote). 
Vær oppmerksom på at deltakelse i andre 
møter forut for starten av landsstyremøtet, 
for eksempel yrkesforeningenes egne 
møter, må meldes til arrangørene av disse 
møtene.

Påmeldingsfrist
Påmeldinger må være sekretariatet i hende 
senest torsdag 18.3. 2010. Ved senere 
påmelding kan man ikke regne med at 
arrangør kan skaffe overnatting.

Kristin Hekne Thoresen
kristin. thoresen@legeforeningen.no
Generalsekretærens stab

Landsstyremøtet finner sted på Soria Moria Hotell 
og Konferansesenter. Foto Hans-Petter Fjeld 
(CC-BY-SA)


