Referat fra Generalforsamlingen i VTF, Hotell Kong Carl, Sandefjord
2017.
Leder Faruk Surbehan ønsket alle medlemmer velkommen og fungerte som møteleder.
Invitasjonen ble sendt til alle medlemmer via e-post. 29 medlemmer møtte til årets
generalforsamling.
Sak 1. Innkalling og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble lovlig satt.
Sak 2. I Anita Åsheims fravær informerte Faruk om årsberetningen. Det kom spørsmål fra
salen om hva styret har gjort og ønske om en mer utfyllende årsberetning. Det er kurs som
er hovedoppgaven, DiM, TSE. Styret har jobbet mot politikere og media i forbindelse med
kommunereformen. Info om TSE, noen er misfornøyd med at endo kommer på nytt. Cato
informerte om at det var endo vi fikk og at vi ikke står fritt til å velge.
Sak3. Regnskap ved Axel Hopstock. Ekstraordinær inntekt er en gammel sak som blir satt inn
som inntekt. Overskuddet er på kr 111.000,-. Farriskurset er det som går med overskudd,
resten går svakt i minus.
Sak 4. Valg ved valgkomiteens leder Cecilie Skollerud Hegna.
VTF’s styre:
Leder Faruk Surbehan (p) 2år
Nestleder: Ingvild N. Borgeraas (p) 2 år
Kasserer: Axel Hopstock (p) ikke på valg
Infosekretær: Maren H. Risvær (p) ikke på valg
Sekretær: Hanne Aabø Aasen 2 år
UTV leder: Ali R, Karagøz (o)
Vare: Annette Bøvre (p) 1 år.
Klagenemd: Steinar Matre fortsetter som leder i klagenemd med Pål Espen Johansen og Britt
Håvardstun som medlemmer, Sverre Næsheim og Helga Alnes fortsetter som vara.
Revisorer: Anna Fasting og Kjersti Kvello.
Kollegahjelp: Svein Tveter og Eva Nielsen.
Valgkomite: Leder Cesilie Skollerud Hegna, medlemmer Heidrun G. Nordengen og Espen
Sjøblom.
Lokaltillitsvalgte: Ingen nyvalg på lokaltillitsvalgte.
Valg til representantskapet ved Cesilie Skollerud Hegna.
Faruk Surbehan
Ingvild N. Borgeraas (innstilt til vara i hovedstyret)

Ali R. Karagøz
Aslak Kringlegarden
Vara: Cesilie Skollerud Hegna.
Sak 5. Info om representantskaps saker ved Heming Bergem-Olsen i NTF.
Representantskap 2017.
Vedtektsendringer i sykehjelpsordningen (en strukturering), klargjøring av
medlemsforholdene.
Representantskap velger hovedstyret, hovedstyret bestemmer hva sekretariatet skal gjøre.
Ny instruks for valgkomite.
Ny instruks for kontrollkomite. Endringer i etiske regler. Innspill fra etisk råd.
Årsregnskap – Hovedstyret har klart å snu økonomien – nå overskudd. Små endringer i
kontingent. Nedbemannet sekretariat. Arbeidsprogrammet er nytt, det er helt endret til et
helt nytt format, mye enklere og mye mer oversiktlig.
To policydokumenter:
-Vi skal være toneangivende
-Tannlegene skal bestemme hvordan framtidens tannhelse skal se ut, ikke byråkratene. Vi
må balansere forsiktig.
Hvordan ha etterutdanning/hva er etterutdanning?
Hele valgkomiteen går av. To i representantskapet går av.
Representantskapet 1. og 2. desember.
Hva skjer med utdanningen i Norge, noen vil legge ned i Oslo.
Statens autorisasjonskontor er nedlagt og flyttet til helsedirektoratet. De mangler folk. Nye
strammere regler om norskkunnskap ved journalføring.
NTF må mene noe om hvor mange tannleger vi skal være. Viktig at foreningen snakker med
en tunge. Vi blir mange tannleger bl a fordi det er mange utenlandsstudenter.
Hovedstyret ønsker å bråke mer. Viktig med en balanse.
Sak 6. Eventuelt.
Hva skjer når klinikker kjøpes opp av kjeder? Hva gjør NTF sentralt? Ca 6% tannleger jobber i
kjeder.
Generalforsamlingen ble avsluttet med god mat og hyggelig selskap.

