
REFERAT DIGITALT STYREMØTE ONSDAG 06.05.2020 
Romerike Tannlegeforening 
 
Fraværende: Ingen. 
Sted: Gjennomført digitalt pga restriksjoner ifm Covid-19. Tid: Kl 1900-2000 
 
Saksliste: 
13/20 Godkjenning av innkalling og saksliste:  
Godkjent 
14/20 Godkjenning av referat fra forrige møte 08.01.20: 
Godkjent 
15/20: Orientering koronasituasjon fra styremedlemmene.  
Hvordan går den nye ”hverdagen”? 
Styremedlemmene orienterte om egne erfaringer og rutiner fra den kliniske  
hverdagen styrt av retningslinjer knyttet til koronasituasjonen. Alle meldte  
om at retningslinjer blir fulgt og at det fungerer greit. Det blir fokusert på  
utvidet smittevern, slik som bruk frakk, hette og visir, samt rutiner på  
håndtering av pasienter. Driften er fremdeles redusert hos alle, men at det  
skjer en gradvis åpning.  
 
16/20: Orientering fra leder om samarbeid med ledelsen i DOT Viken 
Samarbeidet ble opplevd i starten som ”lett turbulent”, men at det gikk  
bedre etterhvert. Dette kan skyldes den situasjonen vi er i, hvor det har  
vært mye usikkerhet, i kombinasjon med et pålegg om direkte samarbeid  
mellom ledere i lokalforeninger og ledelsen i DOT Viken, noe som også har  
vært nytt.  
  
 
UTV-medlem gir under dette punktet opplysning om at HR-Viken skal  
starte et prosjekt om oppgavefordelingen mellom klinikkledere og  
seksjonsledere. Prosjektet har oppstart ila mai 2020.  
 
17/20 Økonomisk rapport. 
Kasserer har fått tilgang til nettbanken.  
God økonomi i foreningen  
 
 
 
 
 



18/20 Status jubileumsfest. 
Det har vært to middager med representanter fra styret og 
jubileumskomiteen. Det har kommet forlag på sted. Pga usikkerheten rundt 
koronasituasjonen, er det besluttet at jubileumsfesten utsettes til neste år, 
evt at det gjennomføres et julebord med ekstra opplegg. Enighet om at 
punktet gjennomgås på neste styremøte.  
 
19/20 Forespørsel fra klinikkeier om vi kan sende ut 

informasjonsskriv om ny klinikk med spesialitet. 
Enighet om at annonsering ikke gjøres via lokalforeningen, men heller bør 
gjøres via andre kanaler, slik som NTFs Tidene. Henvendelsen blir besvart 
via mail.  
 
20/20 Eventuelt. Neste møte fastsettes. 
 
Gi tilbakemelding til jubileumskomiteen som at jubileumsfesten utsettes.  
 
Neste styremøte blir gjennomført digitalt, onsdag 02.september 2020.  
 
 
 
Erik Katle 
Sekretær RTF 

 

 
 


