Referat årsmøte Samisk legeforening, 24.01.2014.
Tilstede: Per Somby, Knut Johnsen, Ole Mathis Hetta, Pål Abrahamsen, Egil Utsi, Cecilie Javo, John
Ande Grønmo, Arnhild Somby, Marja-Elina Varsi, Frøydis Nystad Nilsen, Piera West,

Referent: Frøydis Nystad Nilsen
Leder Per Somby åpnet årsmøtet.
Sak 1; Innkalling og sakliste godkjent, event saker: -Konferanse, hyttesak,
Sak 2;Valg av møteleder og referent
Møteleder: Arnhild Somby
Referent: Frøydis Nystad Nilsen
Sak 3;Leder la frem årsberetningen
Sak 4; Årsregnskap presentert ved Pål Abrahamsen, som har fungert som kasserer for styret.
Vedtak i sak 3 og 4: Årsberetningen og regnskapet godkjent med anmerkning om at styret sørger for
at regnskapet revideres av godkjent revisor, slik at regnskapet og budsjettet får revisor attestasjon. I
tillegg anmerkning om at styret må velge kasserer for 2014.
37 betalende medlemmer i 2013, men 80-90 stykker på listen over medlemmer fra tidligere. Det har i
2013 ikke vært aktiv purring på innbetaling, som må prioriteres i 2014.
Sak 6; Budsjett for 2014, ved Pål Abrahamsen
Vedtatt, med kommentar: Budsjetterte reiseutgifter økt, - pga planlagt økt møteaktivitet i 2014 med
sentrale instanser.
Sak 7; Valg:
Valgkomiteen: Aino Snellmann og Egil Utsi.
-På valg leder Per Somby, Cecilie Javo og Frode Boyne.
-

Leder Per Somby, ønsker ikke å fortsette som leder, har vært leder i mange år, totalt i 6 år.
Cecilie Javo går ut fra styret, men stiller til gjenvalg hvis ønskelig
Frode Boyne, som 1. vara går av, men stiller til gjenvalg hvis ønskelig

Vedtak: ved akklamasjon valgt Ole Mathis Hetta som ny leder av samisk legeforening.
ved akklamasjon valgt Cecilie Javo inn i styret
ved akklamasjon valgt Frode Boyne som varamann til styret
-Valg av arrangementskomite for arrangement som årsmøteseminar eller andre seminarer i 2014.

-

Medlemmer: Ilona Sipila , Knut Johnsen, Frode Boyne, Anne Maddji Heatta.
Anne Maddji ønsket ikke å stille til gjenvalg. –Arnhild Somby trer inn som ny medlem i
arrangementskomiteen. De øvrige medlemmer fortsetter som tidligere.

Styremedlem Cecilie Javo takket tidligere leder Per Somby med tale og overrekkelse av blomster.
Sak 8;Diskusjon om arbeidsoppgaver i 2014
-

-

Tale fra nyvalgt leder Ole Mathis Hetta, hvor fokus på språk og kultur ift. Samisk helse er
viktige elementer.
Konferanse høsten 2014, fokus på rekruttering. Ellers forslag om at vi selv som samiske
helsearbeidere/leger har fått til innen forskning, fagutvikling, kliniske erfaring etc. Øket
fokus på kompetanse innen språk og kultur.
Henvendelse fra SANKS med forespørsel om samarbeid av arrangement av konferanse 2014.
Forslag om tema fra SANKS: Om organisering av helsetjeneste til urfolk og hva innholdet i en
slik helsetjeneste bør inneholde.
Årsmøtet er enig i at samisk legeforening i samarbeider med SANKS, videre at
arrangementskomite jobber videre med planlegging av konferansen hva gjelder tema og
arrangementet.
Styret svarer på henvendelse fra SANKS, hvor man er positiv til samarbeid. Enig i at
konferansen legges til Tromsø.
I tillegg mulig samarbeidspartner- Nordiske nettverk av forskere innen psykiatri og psykologi.

-

Samisk helsepark saken, hvilken strategi bør samisk legeforening ha videre. Knut Johnsen
informerte om at samisk legeforening har jobbet med saken mot styremøte i
Finnmarkssykehuset i mars 2014, hvor saken skal behandles i styret, planlagt møte med adm.
direktør Vorland ila noen uker. Knut Johnsen hatt møte med den nye direktøren i HelseFinnmark, Torbjørn Ås, som virket positiv til samiske helsesaker.

-

Rekruttering av samiske legestudenter til samisk legeforening og arbeid innen samisk
helsetjeneste. Mangel på språk og kulturbevissthet i studiene.
Studentmøte i 2014? Viktig å ha fokus på rekruttering og samarbeid med samiske
legestudenter, og å ha fokus på bevissthet rundt de samiske helsetjenestene.
Arrangementskomiteen jobber videre med forslag om møte, tema og tidspunkt. Mulig dette
ikke kan prioriteres før høsten 2014, pga mye fokus på samisk helsepark saken.
Årsmøtet ønsker at styret jobber i samarbeid med Siv Kvernmo ved universitetet, om
innholdet i etnisk medisin.

-

Hjemmesiden, informasjon utad. Hjemmeside for samisk legeforening er etablert, men
denne må vedlikeholdes og videreutvikles. Mer bruk av hjemmesiden må prioriteres. Forslag
at medisinstudent/tidligere praktikant innen journalistikk Marja-Lena Varsi forespørres og
evt tilbys oppgaven; evt mot betaling.

Oppgaver hvor det er fokus på aktiviteten i foreningen, og som for eksempel tildeling av Karl
Evang prisen til Ole Mathis Hetta, og referat fra møtene inkl. konferanse, oppdatering ift
innhold bør inn fremkomme på hjemmesidene.

Sak 9; Eventuelt
-

-

Hyttetomta - tomt i Skoganvarre, som ikke er i bruk. Betaler årlig 1200 kroner til Porsanger
kommune i eiendomsskatt. Forslag om å selge tomta til markedspris. Event. Kjøpe tomt fra
helselaget i Karasjok, ny tomt til samisk legeforening, hvor vi kan bygge grillhytte etc. Leder
har tatt kontakt med helselaget, som vil vurdere salg av tomt til samisk legeforening. Styret
jobber videre med saken.
Eventuelt å beholde hytta eller selge tomta, stemt 3 for salg, mens usikker 6.
Vi bør vente med avgjørelse i saken til senere medlemsmøte.
Vurdere DIGI post, nå postboks 100 på Mega i Karasjok. Styret vurderer dette videre.
Innkjøp av pc til styret i foreningen anbefales vurdert av styret.

