Protokoll AU-møte 10.03.2021
Sted: Teams
Til stede: Jane Halvorsen, Odd Magne Bekkelund og Annlaug Årflot
Roy Farstad, referent og daglig leder
Sak

Saker og konklusjon

Sakstype

Godkjenning av saksliste og referater
Sakslisten godkjent
Oppdatering og orientering
AU medlemmene kom med en kort oppdatering på aktuelle saker.
Roy og Jane skal i møte med Kreftforeningen 18. mars vedrørende en
større revidering av vedtektene til Kreftforeningen hvor de ønsker
tilbakemeldinger fra pasientforeningene.
Jane har fått innkalling til fagråd i april. Dette er første møte i år og det
er nytt fagråd.
Roy har hatt møte med HELFO for å følge opp møtet fra november.
Dette blir tatt opp på HS møte

14/21

Godkjenning

15/21

Orientering

16/21

Orientering

17/21

Diskusjon

Hovedstyremøte dagsorden
Det er planlagt HS-møte 20.-21. mars 2021. Med sakslisten som er til nå ser det
ut som det er nok med møte på lørdag 20. Mars. Møtet avholdes digitalt.
Saker som skal opp til nå er:
Sak om brukermedvirkning fra NORILCO Oslo
Årsregnskap 2021 _ blir en stor sak
Mengdebegrensningene i blåreseptordningen/HELFO
Krav til betaling av kontingent for NORILCO-Nytt?
Orientering om 30+ og likepersonskurs/ledersamling

18/21

Diskusjon

Økonomi

Henvendelser og oppnevninger

Det er kommet en henvendelse om oppnevning gjennom FFO til
“Nasjonalt system for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og
pasientsikkerhet i fastlegeordningen og øvrig allmennlegetjeneste i
kommunene” Dette er et svært spennende og aktuelt for vår målgruppe,
men også krevende. Roy tar kontakt med FFO for å høre mer om dette
prosjektet. AU holdes orientert.

Regnskap 2020 er klart og er til revidering. Det er et stort fall i inntekter for 2020
på nesten 700 000, noe som har gitt et minus. Det må jobbes med å balansere
regnskapet og dette settes opp som en stor sak til kommende hovdstyremøte.
19/21

Orientering

Personalet
Det ble tatt en gjennomgang av saker vedrørende personalet.

20/21

Diskusjon

Handlingsplan / Arbeidsprogram
Man er i rute i forhold til handlingsplan.

