
REFERAT GENERALFORSAMLING RTF 2021 

20.10.21 

  

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent.  

Valg av referent, møteleder og tellekorps 

Referent: Erik Katle 

Møteleder: Carina Urke 

Tellekorps: Andreas Lassen Grov og Kristin Lundby 

  

2. Orientering fra NTF sentralt ved president Camilla Hansen Steinum.  

Det ble en gjennomgang av representantskapssaker. Representantskapsmøte holdes 26-28 nov på 
Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen. De etiske retningslinjer skal revideres og det ble en 
gjennomgang av bl.a. forslag til tillegg / endringer i disse. Videre  ble det informert om 
arbeidsprogrammet, som  er foreningens viktigste styringsverktøy. Arbeidsprogrammet vedtar 
rammene for hvilke oppgaver og aktiviteter som NTF skal prioritere i den kommende toårsperioden. 
Den er delt opp i tre: Medlemmer, samfunnet og organisasjonen.  To nye policydokumenter: 
fremtidens tannhelsetjeneste og nødvendig helsehjelp, samt kosmetisk behandling for pasienter 
innen odontologi. Dette skal debatteres på representantskapsmøtet. Det foreslås ny modell for styre 
og utvalgshonorar som baserer seg på ansvar og arbeidsinnsats. Fast årlig honorar. Mer ryddig for 
tillitsvalgte.   

3. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2020. Godkjent. 

Årsrapport RTF 2020  

Informasjon om status pr. oktober 2021. Informert.  

Foreløpig årsrapport RTF 2021 

4. Gjennomgang og kommentar av RTFs regnskap 2020 og budsjett 2022.  

Regnskapet for 2020 måtte være godkjent av innen utgangen av juni 2021. Dette ble godkjent av 
styret innen fristen. Dette betyr at det kun er åpent for evt kommentarer ifm regnskapet 2020 på 
Generalforsamlingen. Det har vært noe inntekter fra kurs og medlemskontingenter, utgifter til kurs, 
og regnskap. Generelt lite utgifter.  

Regnskap RTF 2020 

Informasjon om status pr. oktober 2021. 

Budsjettet for 2022 ble gjennomgått. Det bemerkes at budsjettet for den planlagte jubileumsfesten 
ikke er medregnet i budsjettet. Budsjett er godkjent.  

Budsjett 2022 RTF 

5. Årsrapport 2020 fra UTV. 

Informasjon om status pr. oktober 2021. Det var Ingen representanter fra UTV på 
Generalforsamlingen.   

Årsmelding UTV 2020 

https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d9f335/1634712506779/a%CC%8Arsrapport%20for%20RTF%202020.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d9f336/1634712506812/forel%C3%B8pig%20a%CC%8Arsrapport%20for%20RTF%202020%20(2).pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d91939/1634635943883/A%CC%8Arsregnskap%202020%20Romerike%20Tannlegeforening.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d9f338/1634712506854/Budsjett%202022%20RTF.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d91942/1634636051059/Forel%C3%B8pig%20%C3%A5rsmelding%20UTV%202021.pdf


Foreløpig årsmelding UTV 2021 

6. Årsrapport 2020 fra RTFs kollegahjelpere. Informasjon om status pr. oktober 2021. 

Gjennomgåelse av hva kollegahjelperne arbeider med, ved Sven Grov. 
Støtte kollegaer som er i en vanskelig situasjon. Rus, psykiatri, utbrenthet, personlige kriser, 
«mediaoppstyr» (sosiale medier, mobbing). I år kun 1 sak. Alle kollegahjelpere i hele landet blir 
invitert til fellesmøte annen hvert år i Oslo. Dette har blitt utsatt pga Covid-19. 

Rapport fra kollegahjelperne 2020/2021 

7. Årsrapport 2020 fra RTFs klagenemd. 

Informasjon om status pr. oktober 2021. 

Statistikk klagenemda 2021  

8. Valg til verv i RTF 

Leder: Carina Urke Stiller. Vedtatt. Enstemmig.  

Kasserer: Henrik Hoel Brunvoll stiller. Vedtatt. Enstemmig 

Styremedlem: Andreas Lassen Grov. Vedtatt. Enstemmig. 

Sølve Larsen inntrer som revisor 

Ny kollegahjelper: Asgeir Grotle- Sætervoll 

9. Valg til Representantskapet 

Tre representanter fra RTF, (to pluss leder):  

- Nestleder og UTV-kontakt deltar.  

(Vara: Grotle).  

10. Eventuelt innkommende forslag:  
Det ble informert om tannhelseprosjektet på Romerike ved Pernille Øsmundset. Dette via Zoom. 
Pernille holdt en grundig presentasjon om prosjektet. Oppstarten er utsatt, blir ikke 010122. 
Avtalepartner er Viken fylkeskommune og den aktuelle tannlegen / tannpleier.  
  
 
Erik Katle 
Sekretær i RTF 
01.11.21 
 
 

https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d91942/1634636051059/Forel%C3%B8pig%20%C3%A5rsmelding%20UTV%202021.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d9f337/1634712506836/KOLLEGAHJELP%202020%20-%202021.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.632692de17c677d5f1d91943/1634636051082/Klagenemnda%20statistikk%202021.pdf

