
Generalforsamling Rogaland Tannlegeforening 

12. november 2020, kl 19.00 på den digitale plattformen zoom pga pågående pandemi 

RTFs leder Andreas Iversen innledet møtet, skjermen han deles så vi alle ser 
generalforsamlingens powerpoint. 

Tilstede: 14 medlemmer: Andreas Iversen, Esther Boenheim, Gro Hustvedt, Haakon 
Skeie, Thea G.Alvestad, Justina Haukelid, Ivan Yanchev, Dorith Aase Eriksen, Madelen 
Ottersen, Målfrid Bjerkeli, Roshi Frafjord, Christiane Howlid Dale, Fahri Demirbas, Ida 
Evensen.  

Saksliste: 
1. Konstituering. Godkjenning av innkallelse og saksliste 
2. Årsmelding fra 2019-2020 
3. Økonomi og regnskap 
4. Fastsettelse av kontingent 
5. Rapporter fra RTF : 
- Ervervsgruppene : UTV og PTL 
-  Fagnemnden 
-  Klagenemnd og kollegahjelpsordningen 
-  Ralf B.Husebø (leder SNU) orienterer fra hovedstyret 
6. Vedtektsendringer 
7. Valg av styret og øvrige tillitsvalgte, valgkomité 
8. Innkommende forslag og eventuelt  

1. Konstituering. Godkjenning av innkallelse og saksliste 
Innkalling og saksliste ble sendt ut i på mail og i bulletin og ble godkjent uten 
innsigelser.  

2. Årsmelding fra 2019-2020 
RTF har 352 medlemmer registrert per 01.09.2020.  
Alle kurs og møter som er avviklet i foreningsåret, samt listen over tillitsvalgte i RTF, ble 
gjennomgått.  

3. Økonomi og regnskap 
Gjennomgang av regnskap ved kasserer Justina Haukelid.  
Redusert driftsregnskap fra 2018. Driftskostnadene har økt fra 2018. Negativt årsresultat 
i 2019 (-67175). Dette skyldes mindre inntekter ifra kurs i 2019 (mindre antall påmeldte, 
dyrere forelesere), færre annonser i bulletinen, høyere lønnskostnader/godtgjørelser 
(representantskapsmøtet i Oslo der mange deltok). Balanse: 200.000kr i aksjer, står 
sperret som en økonomisk sikkerhet for oss. Noter til regnskapet for 2019: fornøyd 
regnskapsfører. Ingen kommentarer fra deltagerene.   

4. Fastsettelse av kontingent 
Styret foreslår at kontingenten holdes uendret og dette samtykket generalforsamlingen 
til. Vedtatt av GF. 



5. Rapporter fra RTF : 
Ervervsgruppene :  
- UTV: Anna Esther Boenheim informerte; en endring i ledergruppen: Anne Birgit 

Vintermyr skal sitte i ett år.   
Aktiviteter: UTV-leder Christiane H. Dale er medlem av sentralt forhandlingsutvalg. UTV 
er med på alle intervjuer med tannleger som søker stilling i RFK.  
- Beredskap Corona: Ved påvist smitte sendes pasienter til Sola tk. Det må avklares på 

forhånd med tnl på Sola tk (evt Haugesund tk) om pas kan komme. Deltager Dorith 
Aase Eriksen informerer: Viktig at tnl til pas med påvist smitte ringer og avklarer med 
tnl på Sola tk, pas selv eller sekretær skal ikke ringe. Leder Andreas Iversen har hatt 
kontakt med fylkestannhelsesjef Pernilla om hvordan private tnl skal gå fram i dette 
tilfellet. Alle private tnl skal få skriv på mail om hvordan henvise smittepasienter til 
Sola tk.  

- Ny klinikkplan er ferdig. Skal behandles av fylkestinget, og skal gjelde ifra 2020-2030.  
- Omorganisering i THR; THR blir bedre rusta til framtiden. MindUp (eksternt firma) 

hjelper til med å utføre omorganiseringen/omstruktureringen. Deltager- og UTV-leder 
Christiane H. Dale informerer; de eventuelle endringene skjer på administrativt nivå - 
ikke på klinikknivå.  

-
- PTL: Roshi Frafjord informerte: skal muligens lage kurs i tillegg til PTL-middagen, men 
dette må avgjøres sammen med coronasituasjonen.   

- Ralf. B. Husebø (leder SNU) informerer ifra hovedstyret:  
NTF sentralt er veldig involvert i covid-19 situasjonen. Tannleger som jobber med påvist 
smittepasienter skal bli prioritert når det kommer vaksine, og vi andre tannleger skal 
også prioriteres som helsepersonell.  
Det jobbes med statsbudsjettet, og alle partier kommer med mer tannhelsepolitikk. 
Helsedirektoratet jobber med e-resept. Tidligere har det vært problemer å få til e-
resept ovenfra, men nå er dette under kontroll, og problematikken ligger hos opus. Opus 
har ikke konkurranse i Norge, og da vil ikke de fokusere på å utvikle programmet, men 
heller vedlikeholde programmet. Det har blitt lovet e-resept `neste år`veldig ofte, og i 
år er inget unntak.  
Fylkessammenslåingen har skapt utfordringer for lokalforeningene. Feks 1 Agder med nå 
to lokalforeninger. Foreningsstrukturen må harmonisere med regionsstruktureringen.  
Deltager Dorith spør om tilgang til kjernejournal. Ralf svarer at dette ikke nok kommer 
til å skje i nærmeste framtid, det er til og med et problem mellom helsetjenestene.  
Kasserer Justina spør om det skrantende forholdet mellom NTF og HELFO. Ralf forklarer 
at situasjonen pr idag er at det er god tone mellom HELFO og NTF, men at det var en 
situasjon for en tid tilbake som skapte litt uenigheter. 

Fagnemnden. Avtroppende leder Haakon informerer:  
Grunnet coronasituasjonen ble Mars- og aprilkursene for 2020 midlertidig flyttet til 2021. 
PTL modulen (arrangert av NTF sentralt) går som planlagt. Novemberkurset har tysk 
foreleser, dette kurset utsettes. Kursene for 2021 skal muligens avholdes digitalt. Her 
kommer fortløpende info i takt med coronasituasjonen. Digitale kurs åpner opp for 
kortere påmeldingsfrist, da vi ikke er avhengige av å leie lokale av varierende størrelse. 
Vi holder oss til Atlantic. I tillegg blir kursene rimeligere, da vi ikke trenger å stå for 
hotell-og reise til foredragsholder. Digitale kurs vil ha noe kortere tid, maks. To timer. 
Feel-good-kurset må muligens avvikles, da dette var ment som et fysisk kurs og blir 
vanskelig å avholdes digitalt. Haakon trer av som leder i fagnemnden idag, og skal drive 
opplæring til Hans Kristian Ognedal som skal ta over.  



Kollegahjelpordningen: 
Leder Andreas informerer: Ingen henvendelser (de siste 3 år). 

Klagenemnd:  
Leder Andreas informerer: En sak der klagenemnden var inhabil. Denne saken ble derfor 
sendt til Haugaland tannlegeforening. De fleste sakene som sendes inn gjelder 
kjeveortopedi, disse sendes til kj.ort.nemnden da det finnes en egen nemnd for kj.ort.  

6. vedtektsendringer:  
Leder Andreas informerer. Ved representantskapsmøtet i fjor ble det bestemt 
vedtektsendringer i NTF sentralt. Da må også de lokale vedtektene endres. Disse er nå 
endret, og endringene besto i hovedsak i: Medlemskategorier- og oppgaver (presisert 
oppgavene til hvert verv), hvordan medlemmer kan strykes (arkivar har nå blitt en del av 
styrets oppgave), generalforsamlingen og stemmegivning. Styret og sammensetning av 
valg: ønsker helst flere personer til å være vara, men det er vanskelig å få tak i 
tillitsvalgte. Det ble også presisert at det er vanlig å sitte 2 år i styret, for å få 
kontinuitet i styret. Vedtektene ble sendt ut et par dager i forkant av 
generalforsamlingen på mail. De nye og oppdaterte vedtektene ble godkjent uten 
innsigelser.  

7. Valg:  
Valg av styret 2020. Ingen i valgkomiteen hadde anledning til å møte, derfor 
representeres dette av nestleder Ivan. Valgkomiteen har pr idag 2 medlemmer som 
begge jobber i offentlig sektor. Det er ønskelig med en 3.person, og gjerne en som da 
jobber i privat sektor. Skal vurdere å utlyse denne 3.personen på mail eller i bulletin.  
Ny leder i fagnemnden er Hans Kristian Ognedal. Haakon trer av som leder, men 
fortsetter som medlem i fagnemnden.  

8. Innkomne forslag og eventuelt: 
Ingen forslag.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 20.30.  

Sekretær Ida Evensen


