Referat fra styremøte i Samisk legeforening den 16.03 2018.03.16
Tilstede: Maret Lajla Sara Nedrejord (leder), Jonill Margrethe Fjellheim Knapp (studentrepresentant), May Britt
Nystad (vara) og Siv Kvernmo (sekretær9.
Fraværende: Anne Lajla Kalstad (nestleder) og Ante Niilas Bergstrøm Oskal (styremedlem), Katrine Erke
(studentrepresentant) og Frøydis Nystad Nilsen (vara) .
Sak 1. Konstituering av styret.
Leder og nestleder ble valgt på årsmøtet. Siv Kvernmo forsetter som sekretær og Ante Niilas Bergstrøm Oskal
velges som kasserer. Leder og kasserer har tilgang til foreningens konto.
Vararepresentantene møter på styremøtene.
Sak 2. Organisering av styret og styremøtene.
Styremøtene vil pga av spredning av styremedlemmene foregå hovedsaklig pr. Skype. Det avholdes månedlige
styremøter hvorav to styremøter skal avholdes hvor alle er fysisk tilstede. Foreningen abonnerer på Microsoft
Office for business for 8 styremedlemmer. May Britt Nystad bestiller programvaren samt en ekstra Ipad og et
nytt eksternt tastatur.
Sak 3. Ansettelse av konsulent/administrativ.
Årsmøtet vedtok den 15.03.18 å opprette en konsulentstilling i foreningen. Dennes arbeidsoppgaver og
stillingens omfang diskuteres nærmere på neste styremøte.
Styret søker Sametinget om ekstra tilskudd til stillingen tilsvarende 50 % for 3 år. Leder lager en søknad til
Sametinget.
Sak 4. Aktivitetsplan for 2018/2019
A. Opprettelse av studentforening for samiske helsefagstudenter
Studentutvalget ved Helsefak har henvendt seg til leder for SDS om å opprette en studentforening for
samisk helsefagstudenter. Studentutvalget kan være behjelpelig med igangsetting av driften.
Studentutvalget har allmøte for studentene ved Helsefak førstkommende mandag og mangler en samisk
stemme. Jonill og Katrine oppfordres til å gå på møtet samt finne en samisk representant til
Studentutvalget. Jonill tar kontakt med Studentutvalgets leder Marie Sivertsen.
B. Utdanningskonferanse om samisk helse.
Det har vært gjort en henvendelse til Dekan ved Helsefak om å arrangere en konferanse i fellesskap med
UiT og 50 års jubileet om samisk helse i helsefagutdanningene ved UiT. Leder og sekretær utformer en
søknad til Sametinget om midler. Sekretær etterspør svar på tidligere på møte med dekanen.
C. Regional utviklingsplan 2035
Samisk legeforening har en representant oppnevnt til arbeidsgruppe i Helse Nord som skal ivareta det
samiske perspektivet i planarbeidet. Styret vil prioritere arbeidet i 2018.

D. Samisk helsepark
Styret vil fortsette arbeidet med å opprette LiS stillinger i Samisk helsepark for samiske leger.
Sak 5. Evt.
Neste styremøte avholdes 16.april kl. 1930. Saksliste sendes ut på forhånd av leder.

