
Forslag til endring i vedtektene 
Forslag til endringer står i rødt eller med gjennomstryking: 

 
§ 3-1 Årsmøtet 
Årsmøtet er Norsk forening for allmennmedisins øverste organ. 
Styret innkaller til årsmøte én gang i året innen 1. september. Innkalling skal skje i annonse i 
Tidsskrift for Den norske legeforening, på foreningens hjemmeside og sendes medlemmene 
senest 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer og innkomne forslag til valgkomitéen sendes med 
innkallingen og legges på hjemmesiden samtidig med innkallingen. 
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis 4 styremedlemmer krever det skriftlig eller 
hvis minst 10 % av medlemmene skriftlig krever det. Styret skal avvikle ekstraordinært 
årsmøte snarest mulig og innen 8 uker fra rett krav er fremsatt. Innkalling til ekstraordinært 
årsmøte skal varsles medlemmene per post senest 2 uker før det ekstraordinære årsmøtet 
og på foreningens hjemmeside med opplysning om hvilke saker som skal behandles. Bare 
saker det er fremsatt krav om å få behandlet og saker styret vil fremme, kan behandles på 
ekstraordinært årsmøte. 

 
§ 1-3 Organisasjon 
1. Foreningens organer 
a) Årsmøte 
b) Styret 
c) Underutvalg: 
i) Honorarutvalget 
ii ) Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU) 
iii) Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
iv) Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) 
v) Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg (AKU) 
vi) Fagutvalg av leger i spesialisering (LIS) – Fag-Alis 
d) Allmennmedisinske faggrupper (AFG) 

 
§ 3-4 Norsk forening for allmennmedisins infrastruktur 
1.Underutvalg 
a) Honorarutvalget 
b) Allmennmedisinsk utdanningsutvalg (AU) 
c) Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) 
d) Allmennmedisinsk utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet (KUP) 
e) Allmennmedisinsk klassifikasjonsutvalg (AKU) 
f) Fagutvalg av leger i spesialisering (Fag-Alis) 
2. Allmennmedisinske faggrupper (AFG) 
3. Faste møter 
a) Allmennmedisinsk internasjonalt kontaktmøte (AIK) 
b) Ledermøte med Allmennlegeforeningen 
Ny § 3-4-8 Fagutvalg av leger i spesialisering (Fag-Alis) 
Fag-Alis har en leder og tre medlemmer. 
Fag Alis har forslagsretten på representant og vara for leger i 
spesialisering i spesialitetskomiteen i faget. Jf. Legeforeningens lover §3-6-2(3) 
 
§ 3-4-9 Allmennmedisinske faggrupper (AFG) 


