Vedtekter for Rogaland legeforening
vedtatt av Årsmøte 28.10.2020

§ 1 Navn
Foreningens navn er Rogaland legeforening.
§ 2 Forhold til Den norske legeforening (Legeforeningen)
Foreningen er en lokalavdeling i Den norske legeforening, og omfattet av Legeforeningens lover.

§ 3 Formål
I tillegg til formålsbestemmelsene i Legeforeningens lover § 1-2 har foreningen følgende formål:
Rogaland legeforening skal fremme Legeforeningens formål i Rogaland ved å ivareta fellesskapet blant
legene og virke for deres felles interesser ved blant annet å:
1. Engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig
organisering av den samlede helsetjeneste.
2. Gi praktisk bistand til yrkesforeningene, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse
av funksjonen.
3. Ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom blant annet å sørge for organisering
av kollegastøtte.
4. Arrangere relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
5. Fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer ved møter eller andre tiltak for faglig
og sosialt samvær.
6. Bidra til å løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter, og mellom medlemmer.
7. Samarbeide med annen lokalforening ved aktiviteter som berører medlemmer i helseforetak på
tvers av lokalforeninger.

§ 4 Medlemskap
Medlemmer i Den norske legeforening med arbeidssted i Rogaland er medlemmer i Rogaland
legeforening.
Hvis arbeidsstedet er utenfor Rogaland, kan medlemmet søke sentralstyret om medlemskap i Rogaland
legeforening når søkerens yrkesinteresser er knyttet til Rogaland. Ikke yrkesaktive medlemmer, bosatt i
Rogaland, er medlem i Rogaland legeforening.
Eventuell endring av opptaksområde eller sammenslåing med annen lokalavdeling skal vedtas av
årsmøtet med minst 2/3 flertall. Sentralstyret fastsetter regler for hvorledes det skal forholdes med
foreningenes aktiva.

§ 5 Æresmedlemmer
Til æresmedlem kan styret velge enhver som Rogaland legeforening vil hedre i særlig grad.

Rogaland legeforening • Lokalforening i Den norske legeforening • Postboks 3049 Hillevåg • 4095 Stavanger • Telefon 92 85 77 12
post@rogalandlegeforening.no • Org.nr. 971 338 970 • Bankkto. 3201 43 92768 • www.legeforeningen.no/rogaland

Side 1
30.10.2020

Vedtekter for Rogaland legeforening
vedtatt av Årsmøte 28.10.2020
§ 6 Foreningens organer
Foreningens organer er:
•
•
•
•

-

årsmøtet
styret
kurskomité
valgkomité

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er avdelingens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer. Årsmøtet skal behandle:
•
•
•
•
•

•
•
•

-

styrets beretning
revidert regnskap
budsjett
vedtektsendringer
valg av
1. styrets leder og to styremedlemmer
2. revisor
3. landsstyrerepresentanter
4. kurskomité
5. valgkomité
- tildeling av signatur til leder, jf. Enhetsregisterloven § 8
- eventuelt valg av andre årsmøteoppnevnte utvalg
- andre saker som etter vedtektene skal behandles av årsmøtet

Årsmøtet skal kunngjøres for medlemmene senest fire 4 uker før møtet, og sakspapirene skal være
tilgjengelig senest 14 dager før møtet avholdes. Årsmøtet holdes fortrinnsvis innen utgangen av august.
Frist for innsending av saker er 1. mars.
Årsmøtet ledes av leder eller av valgt dirigent.
Vedtak i årsmøtet fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme.
Valg skal skje i henhold til Legeforeningens lover § 3-3-3, § 3-4-2 og Rogaland legeforening sin lokale
valginstruks.
Bestemmelser i forretningsorden for Legeforeningens landsstyremøter gis anvendelse så langt de
passer. § 3-1-2, (7).
Det utarbeides protokoll fra årsmøtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dagers frist. Slikt møte skal også avholdes
dersom minst 100 av medlemmene krever dette.
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Bestemmelsene i § 7 gjelder så langt det passer.
Saker som skal behandles, skal fremgå av innkallingen.

§ 9 Styret
Styret består i henhold til Legeforeningens lover § 3-4-2 av leder og to styremedlemmer valgt av
årsmøtet og styremedlemmer valgt av yrkesforeningene og Nmf.
Det velges to varamedlemmer i rangert rekkefølge for årsmøtevalgte styremedlemmer.
Styremedlemmene valgt av yrkesforeningene og Nmf skal ha personlige varamedlemmer.
Styrets funksjonstid er to år fra 1. september i oddetallsår.
Styret innkalles av leder eller hvis minst tre av styremedlemmene krever det. Styret er
beslutningsdyktig hvis minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.

§ 10 Valgkomité
Valgkomiteen består av en leder og to medlemmer. Valgkomiteen velges i henhold til Rogaland
legeforening sin lokale valginstruks.

§ 11 Syd-Vesten
Rogaland legeforening utgir medlemsbladet Syd-Vesten. Styret utpeker redaktør. Redaktøren utøver sin
myndighet og sitt ansvar i henhold til redaktørplakaten. Styret vurderer om det er økonomisk
bærekraftig å opprettholde samme antall utgaver per år.

§ 12 Vedtektsendringer
Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styret senest 1. mars, og kunngjort for
medlemmene minst fire uker før årsmøtet.
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