
REFERAT GENERALFORSAMLING RTF 
21.OKTOBER 2020 

 
Dagsorden: 
 
 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden- Godkjent 
            Valg av referent, møteleder og tellekorps.                                                                          
 
Referent: Erik Katle 
Møteleder: Andreas Lassen Grov 
Tellekorps: Lill-Ann Rud og Selma Taso.  
 
 

2. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2019- Godkjent 
Årsrapport RTF 2019 
 
Informasjon om status pr. oktober 2020- Informert.  
Foreløpig årsrapport RTF 2020 
 

Det fortelles om en annerledes tid pga Covid-19. Det har vært møter med ledelsen i 
DOT. Dette ble opplevd som nyttig i starten, men etter hvert ble intervallene lenger, 
og det er ikke planlagt ny dato til nytt møte. Situasjonen har muligens roet seg litt ned, 
og det er ikke samme behovet for å samles til møte.  
Det nevnes at RTF ikke var deltakende i de to første møtene med DOT, da direktøren i 
tannhelsetjenesten i Viken ikke var klar over at RTF var en egen forening. Møtene gav 
inntrykk av at det har vært noe uoversiktlig håndtering av situasjonen knyttet til 
Covid-19. Blant annet nevnes det at flere klinikker stengte uten å informere pasienter, 
mens andre valgte å jobbe mer.    

 
 

3. Gjennomgang og godkjenning av RTFs regnskap 2019 og budsjett 2021.  
 
Revisjonsberetning for 2019. Berettet av Leif Reier Tønneberg. Det har vært fine inntekter fra 
bl.a. kurs, utstillinger og kontingent. Det har vært mindre utgifter enn i 2018. Positivt resultat. 
Foreningen har god og stabil økonomi.  
Regnskap 2019: Godkjent 
 
Informasjon om status pr. oktober 2020: Informert 
Det har vært noe kursinntekter, lite utgifter.  
 
Budsjett 2021 
Usikkerhet på hvordan det kommer til å bli neste år med tanke på Covid-19. Det skal sees på 
mulighet for å avholde kurs som kan gi kursinntekter. Det er også forslag om å budsjettere 
med ca. 150 000,- til utsatt fest for å markere RTFs 90 års jubileum, men pr nå er det usikkert 
hvorvidt det blir anledning til å avholde dette. Budsjett 2021: Godkjent 
Budsjett 2021 RTF 
 
Kontingentfastsettelse: 
Vedtatt å holde kontigenten på 500 kr.  

https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.290d2e401751d4e40c026096/1603102742208/A%CC%8Arsrapport%20for%20RTF%202019.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.290d2e401751d4e40c026098/1603102742269/forel%C3%B8pig%20a%CC%8Arsrapport%20for%20RTF%202020.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2cde5b2e1750756822918e1f/1602589409194/Budsjett%202021%20RTF.pdf


 
4. Årsrapport 2019 fra UTV  

           Ved Pernille Øsmundset.  
 
Årsmelding UTV 2019 
 
Informasjon om status pr. oktober 2020:  
Det har vært mer kontakt enn tidligere, med flere korte møter. Dette grunnet sammenslåingen 
av Viken, samt Covid-19-situasjonen. Temaet på årsmøtet i år er også utviklingen av 
tannhelsetjenesten i Viken.   
 
Foreløpig årsmelding UTV 2020 
 

5. Årsrapport 2019 fra RTFs kollegahjelpere. Informasjon om status pr. oktober 
2020. 

    Ved Kari Anne Karlsen  
 
Gjennomgåelse av hva kollegahjelperne arbeider med, hvor Villa Sana anbefales varmt. Kari 
Anne informerer om at det er fine kurs med mye nyttig informasjon.  
Fra 9.okt i år har Kari Anne Karlsen bedt om fritak fra sin jobb som kollegahjelper. Dette 
medfører at vi bør velge ny representant, helst fra den offentlige tannhelsetjenesten. Mehrina 
Kahn ble valgt inn som ny kollegahjelper, enighet i GF med 100% av stemmene. 
 
Fellesmøtet med kollegahjelpere fra hele landet ble utsatt pga Covid-19. 
 
Rapport fra kollegahjelperne 2019/2020 
 

6. Årsrapport 2019 fra RTFs klagenemd. Informasjon om status pr. oktober 2020.  
  

Årsrapporten er lik foreløpig årsrapport som ble presentert i 2019.  
Det har vært noen henvendelser, men flere av disse har blitt avvist da tannlegene det gjelder 
ikke er MNTF.   
 
Statistikk klagenemnda 2020 
 
 

7. Eventuelt innkomne forslag 
 

- Vedtektsendringer:  
Som gjennomgått på representantskapsmøtet i 2019 ble det informert om at 
Tannlegeforeningen skulle ha en revisjon av vedtektene sine. Lokalforeningene skulle 
følge etter slik at disse ikke er i strid med NTFs vedtekter. Det har blitt jobbet med 
dette i styret, hvor Carina Urke har styrt fordeling av dette arbeidet blant 
styremedlemmene. Sekretariatet i Tannlegeforeningen har rettet og korrigert for oss. 
 
RTF-forslag til nye vedtekter med kommentarer 
 
 
 
 

https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2cde5b2e17507568229c1c/1602162659218/UTV%20%C3%85rsmelding%202019.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2cde5b2e17507568229c1b/1602162659204/UTV%20Forel%C3%B8pig%20%C3%85rsmelding%202020.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2cde5b2e1750756822918e20/1602589409211/Rapport%20fra%20kollegahjelperne%2020192020.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.2cde5b2e175075682295a31/1602248164578/Klagenemnda%20statistikk%202020.pdf
https://www.tannlegeforeningen.no/download/18.290d2e401751d4e40c02b443/1603177659130/RTF%20-%20forslag%20til%20nye%20vedtekter%202020,%20endelig%20versjon.pdf


- Næringspolitisk talsperson:  
Vi må ta inn et medlem i en ny rolle som næringspolitisk talsperson. Dette må være en 
privatpraktiserende tannlege, som velges på GF, altså ett år i forveien.   
 

- Godkjennelse av regnskap og revisjon:  
Når generalforsamling holdes på høsten, må styret godkjenne regnskapet og 
revisjonen på våren, før 30 juni.  

 
- Det har kommet beskrivelse fra NTF om hva de ulike styrevervene går ut på. 

  
- Kvalitetskontakt og vara har vi tatt bort fra forslag til valg, da det ikke lenger er et av 

vedtektene. 
 

- Julebord: Det er usikkerhet om det skal arrangeres julebord i år, pga restriksjoner 
knyttet til Covi-19. Besluttet at dette utgår i år. 

 
 

8. Valg av verv i RFT 
Valgkomiteens innstilling tatt til følge.  
Ny leder med umiddelbar virkning.  
 
 
 
 
 
 
Erik Katle 
Sekretær i RTF 
06.11.20 
 
;  


