
Lover for Rogaland legeforening 
 
§ 1. 
Rogaland legeforening er en avdeling av Den norske lægeforening. 
Foreningen består av de medlemmer av Den norske lægeforening som har sitt 
arbeidssted i Rogaland fylke eller som sentralstyret bestemmer skal være medlem. 
 
§ 2. 
Foreningen ledes av et styre som velges av årsmøtet for 2 år av gangen og med en 
sammensetning slik det er bestemt i Den norske lægeforenings lover. Til valg av 
leder kreves absolutt flertall blant de tilstedeværende. 
Det holdes styremøte så ofte lederen finner det påkrevd, eller hvis 2 av styrets øvrige 
medlemmer forlanger det. 
Styret er vedtaksført når minst 6 av dets medlemmer eller varamedlemmer er 
tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Styret tilsetter personale nødvendig for avdelingens virksomhet. 
 
§ 3. 
Styret skal medvirke til å fremme Legeforeningens formål slik disse er fastsatt i 
Legeforeningens lover. 
Styret skal ivareta medlemmenes interesser og utføre de oppgaver som 
Legeforeningens lover pålegger avdelingsstyrene. 
Lederen fører foreningens korrespondanse og har ansvar for at det føres journal over 
innkomne og utgående skriv. 
 
§ 4. 
Medlemsmøte holdes når styret finner det ønskelig eller hvis minst 5 % av 
medlemmene forlanger det med henvisning til bestemte saker. I sistnevnte tilfelle kan 
kun de saker behandles som blir angitt som grunn for innkallingen. Vedtak gjøres 
med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 
Innkalling til møtet med oppgave over de saker som skal behandles, bør være 
medlemmene i hende 14 dager før møtet skal holdes. 
 
§ 5. 
Årsmøtet holdes en gang årlig innen utgangen av november måned. 
På årsmøtet behandles årsmelding, regnskap og budsjett samt innkomne forslag. 
Årsmøtet fastsetter kontingenten innen de av landsstyret gitte rammer og foretar de 
valg som er foreskrevet i Legeforeningens lover. 
Innkalling til møtet med oppgave over de saker som skal behandles, bør være 
medlemmene i hende 14 dager før møtet skal holdes. 
 
§ 6. 
Et medlem av Rogaland legeforening som er pensjonist (uførepensjonist eller 
alderspensjonist) skal ikke betale kontingent til fylkesavdelingen. 
Siste kontingent betales det året pensjoniststatuser inntrer. 
 
§ 7. 
Lovendring kan kun vedtas på årsmøte med minst 2/3 flertall. 
Forslag til endring av lovene skal gjøres kjent sammen med innkallingen til årsmøtet. 


