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Yngre legers forening
Lover
Vedtatt 24. oktober 1947 med endringer sist 6. desember 2018.

Kapittel I - Formål og virkeområde
§ 1-1 Yngre legers forening (heretter Ylf) er en yrkesforening i Den norske legeforening
(heretter Legeforeningen).
I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Junior Doctors (NJD).
Foreningen har som særlig oppgave å arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske
interesser, samt arbeidsmiljø.
§ 1-2 Organer
Ylfs organer er:
1. landsrådet
2. styret
Kapittel II – Medlemmer
§ 2-1 Medlemmer i Ylf
Til Ylf tilmeldes:
a) leger som arbeider i underordnede legestillinger ved sykehus, institutter og lignende
institusjoner i hovedstilling. Leger i spesialisering ved arbeidsmedisinske avdelinger
kan velge Namf (Norsk arbeidsmedisinsk forening)
b) turnusleger/LIS1
c) leger som forlater underordnede stillinger for å drive selvstendig, vitenskapelig arbeid
som stipendiat e.l. Slike leger kan velge LVS (Leger i vitenskapelige stillinger) som
sin yrkesforening
d) leger under militær førstegangstjeneste og siviltjeneste
Leger som er medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen kan opptas som assosierte
medlemmer av Ylf. Assosierte medlemmer kan ikke velges som tillitsvalgte, sitte i landsråd,
styre eller velges til foreningens representanter i Legeforeningens landsstyre, men har for
øvrig samme rettigheter som ordinære medlemmer.
§ 2-2 Ved tvil om en lege hører til Ylf, avgjøres spørsmålet av Legeforeningens sentralstyre
etter at Ylf og annen relevant yrkesforening har hatt anledning til å uttale seg.
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Kapittel III – Landsrådet
Landsrådets sammensetting
Ylfs landsråd er foreningens øverste organ. Ylfs landsråd består av styrets medlemmer og
representanter valgt etter reglene i Ylfs valginstruks kapittel III.
Styrets leder er landsrådets leder.
§ 3-1

Landsrådsrepresentantene og eventuelt vararepresentanter trer ut av landsrådet og erstattes av
vararepresentantene når:
a) vedkommendes medlemskap i Ylf opphører
b) vedkommende som sitter i landsrådet etter Ylfs valginstruks § 3-1 trer ut av den
funksjonen som genererer plassen i landsrådet
c) vedkommende trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre underordnede leger
Vedkommende trer inn i landsrådet igjen dersom vedkommende gjeninntrer i den
funksjonen som genererer plassen i landsrådet
d) vedkommende vikarierer inntil seks måneder i underordnede legestillinger andre steder
slik at vedkommende trer ut av den funksjonen som genererer plassen i landsrådet
e) vedkommende trer inn som styremedlem
Ved tilfeldig forfall hos en landsrådsrepresentant rykker vararepresentantene midlertidig opp
på tilsvarende måte.
Den som trer ut av vervet som landsrådsrepresentant eller vararepresentant, trer samtidig ut
av tilsvarende verv i Legeforeningens landsstyre og eventuelle andre styrer man sitter i som
et resultat av vervet som landsrådsrepresentant eller vararepresentant.
§ 3-2 Landsrådets møter
Landsrådets møter er følgende:
1. årsmøte
2. tariffkonferanse
3. ekstraordinært landsrådsmøte
Ordstyrer på landsrådets møter velges etter forslag fra styret.
Landsrådet skal ved sine møter opprette en redaksjonskomité.
§ 3-3 Årsmøtet
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned. Innkalling til årsmøtet skjer gjennom
yngreleger.no og Ylfs nettsider minst en måned før med kunngjøring av sakliste.
Landsrådsrepresentantene innkalles særskilt, dette gjøres fortrinnsvis elektronisk.
Årsmøtet er åpent for alle. Landsrådet kan vedta at årsmøtet skal være lukket for
utenforstående, herunder også vanlige medlemmer ved behandlingen av særskilte saker.
§ 3-4 Årsmøtesaker
Landsrådet skal på årsmøtet behandle følgende saker:
a) styrets årsmelding og regnskap
b) fastsette budsjett for påfølgende år
c) fastsette leders og styrets honorar
d) lovsaker etter reglene i kapittel VIII
e) valg av styrets leder, nestleder, yngsterepresentant, styremedlemmer, redaktør til
yngreleger.no, revisor, desisor, kontrollkomité og valgkomite, samt eventuelle
varamedlemmer etter reglene i kapittel VI, jf. Ylfs valginstruks
f) andre saker som fremgår av sakslisten
g) saker som landsrådet vedtar å behandle
§ 3-5 Tariffkonferansen
Tariffkonferansen skal avholdes årlig forut for lønnsforhandlingene. Styret fastsetter saksliste
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for tariffkonferansen.
§ 3-6 Ekstraordinært landsrådsmøte
Øvrige landsrådsmøter avholdes når styret anser det nødvendig eller når minst 1/3 av
landsrådets medlemmer krever det. På slike møter behandles saker som fremgår av sakslisten.
§ 3-7 Stemmegivning under landsrådsmøter
Landsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av representantene er til stede.
Landsrådets medlemmer har stemmerett og -plikt under landsrådsmøter. Unntatt er styrets
medlemmer under årsmøtebehandling av styrets årsmelding og regnskap.
Saker avgjøres muntlig ved simpelt flertall, med mindre et medlem av landsrådet krever
skriftlig behandling. Ved stemmelikhet har lederen to stemmer.
Hvis landsrådet vedtar det med 2/3 flertall, skal avgjørelsen skje ved elektronisk eller skriftlig
votering blant alle foreningens medlemmer.
Unntatt fra denne bestemmelsen er lovsaker (se kapittel VIII) og valg (se Ylfs valginstruks).
Kapittel IV – Styret
§ 4-1 Styrets sammensetning
Ylf ledes av et styre som består av leder, nestleder, yngsterepresentant og fem
styremedlemmer. Fratrer lederen i sin funksjonstid, fungerer nestlederen i hans/hennes sted til
første landsrådsmøte, som da velger ny leder.
Dersom et styremedlem i styreperioden trer inn i stilling med ledelsesansvar for andre
underordnede leger eller blir medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen, må han/hun
tre ut av styret. Fratrer styremedlemmer i sin funksjonstid, rykker varamedlemmene opp i den
rekkefølge de er valgt.
Varamedlem trer inn i styret når et av styrets medlemmer trer ut av styret eller har forfall i
minst tre måneder. Varamedlemmet for styrets yngsterepresentant rykker opp på ordinær
måte. I tillegg rykker han/hun opp dersom styrets yngsterepresentant fratrer. Dersom et eller
flere varamedlemmer rykker opp eller fratrer, velges nye varamedlemmer i første
landsrådsmøte.
Varamedlem som ikke er landsrådsrepresentant innkalles til landsrådets møter med tale- og
forslagsrett. 1. varamedlem får tilsendt styresaker og inviteres til kurs for tillitsvalgte.
§ 4-2 Funksjonstid og beslutningsmyndighet
Styret tiltrer påfølgende 1. september etter styrevalget og fungerer i to år.
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.
Styrets medlemmer har stemmeplikt i alle saker. Ved stemmelikhet har lederen to stemmer.
§ 4-3 Styrets og lederens oppgaver
Styret har følgende oppgaver:
a) lede foreningens arbeid, disponere dens midler og anta nødvendig arbeidshjelp
b) danne bindeledd mellom de enkelte medlemmer og Legeforeningens ledelse, og påse
at Legeforeningens bestemmelser blir fulgt
c) innkalle til møter i landsrådet
d) legge frem årsmelding og revidert regnskap, samt forslag til budsjett for årsmøtet
e) sende melding om utfallet av alle valg i foreningen til Legeforeningen umiddelbart
etter deres avholdelse
f) stå som ansvarlig utgiver av yngreleger.no
g) arrangere Legeforeningens vår og høstkurs for Ylfs tillitsvalgte
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Lederen har følgende oppgaver:
a) daglig ledelse av foreningen
b) innkalle til styremøte når han/hun finner det nødvendig, eller når minst to
styremedlemmer krever det
§ 4-4 Anke over styrets vedtak
Ethvert medlem av foreningen kan anke styrevedtak til landsrådet.
Kapittel V – yngreleger.no
§ 5-1 yngreleger.no
Ylf utgir yngreleger.no som medlemsmagasin. yngreleger.no er en integrert del av Ylfs
organisasjon, og styret ved lederen er ansvarlig utgiver.
yngreleger.no skal være en informasjonskilde og et diskusjonsgrunnlag for frie politiske
ytringer i Ylf.
§ 5-2 Redaktør for yngreleger.no
yngreleger.no redigeres av en redaktør, som velges av landsrådet.
Redaktøren kan ikke være medlem av styret og bør ikke være medlem av landsrådet, men blir
innkalt til møter i disse organer med talerett. I saker vedrørende yngreleger.no har redaktøren
også forslagsrett.
Redaktøren utøver sin virksomhet i henhold til instruks vedtatt av landsrådet.
Dersom redaktøren i perioden ikke lenger er medlem av Ylf, må han/hun tre ut av vervet. Ny
redaktør velges av landsrådet. I perioder uten valgt redaktør utpeker Ylfs styre en
setteredaktør. Det skal da velges ny redaktør ved første landsråd.
Kapittel VI – Valgregler
§ 6-1 Valgbarhet og stemmerett
Bare medlemmer i valgåret, og som har betalt forfalt kontingent, har stemmerett og kan
velges til tillitsverv i Ylf.
§ 6-2 Valgtidspunkt
Ylf avholder valg i samme år som Legeforeningens landsstyre holder valg. Tiltredelse er 1.
september i valgåret.
§ 6-3 Valginstruks
Landsrådet fastsetter valginstruks. Eventuelle endringer skal fremmes for styret til
saksforberedelse, senest to måneder før landsrådet holder sitt årsmøte.
Kapittel VII – Økonomiske forhold
§ 7-1 Medlemskontingent
Medlemskontingenten skal betales til hovedforeningen forskuddsvis og halvårlig eller etter
styrets bestemmelser.
Unnlater et medlem etter purring å betale kontingent, anses han/hun utmeldt av Ylf etter ett
år. Før medlemskap på ny kan tegnes, må skyldig kontingent betales.
§ 7-2 Desisors rolle
Desisor skal vurdere om styrets vedtak i økonomiske disposisjoner er forenelig med vedtak
fattet av landsrådet, gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram og Ylfs lover. Desisor skal
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dessuten vurdere om revisjonsprotokollen og revisjonsberetningen gir grunnlag for videre
forføyninger og i den anledning fremme eventuelle forslag overfor landsrådet. I tillegg skal
desisor vurdere om foreningens årsregnskap er ført i henhold til god regnskapsskikk samt
avgi sin innstilling ovenfor landsrådets årsmøte. Desisor har rett til innsyn i alle dokumenter
og bilag som han/hun finner nødvendig for å avgi innstiling til årsmøtet.
Desisor innkalles til landsrådets møter, og har talerett i disse møtene. Desisor har møteplikt
til årsmøtet.
§ 7-3 Kontrollkomiteens sammensetting og oppgave
Kontrollkomiteen består av desisor og første vara desisor.
Kontrollkomiteen skal ha fullt innsyn i budsjett og regnskap, leders, nestleders,
yngsterepresentantens, styremedlemmenes og redaktøren for yngreleger.no sin honorering,
størrelsen på kompensasjon, diett eller reiseregninger, nedskrivingstid på PC, mv. Spørsmål i
forbindelse med slike forhold legges frem for kontrollkomiteen til avgjørelse. Dette gjelder
dog ikke fastsetting av leders, nestleders, yngsterepresentantens og styremedlemmenes
honorar som fastsettes av årsmøtet. Dersom ny leder kommer fra en stilling som er høyere
lønnet enn det nivået årsmøtet har fastsatt, forlegges saken for kontrollkomiteen som i slike
tilfeller fastsetter en lønn som sikrer at leder ikke får en lønnsreduksjon ved å ta på seg vervet
som leder for Ylf. Honorar som ikke er fastsatt av årsmøtet skal til kontrollkomiteen for
vurdering.
Kapittel VIII – Generelle bestemmelser
§ 8-1 Lovendringer
Endringer av disse lover kan bare vedtas med 2/3 flertall av årsmøtet og får virkning straks.
Forslaget til lovendring skal kunngjøres på Ylfs nettsider minst én måned før årsmøtet
avholdes.
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Ylfs valginstruks
Kapittel I - Innledende bestemmelser
§ 1-1 Formål
Denne instruks har til formål å legge til rette for at valg til tillitsverv i Ylf blir gjennomført på
en ryddig og oversiktlig måte.
Valg skal gjennomføres på en slik måte at det blir tatt hensyn til geografisk spredning og
størst mulig lik fordeling av kvinner og menn. Valgene skal videre sikre ivaretakelse av
rettigheter for de underordnede leger som nylig har startet sin yrkeskarriere.
§ 1-2 Plikt til å motta valg
Ethvert medlem av Ylf plikter å motta valg som foretakstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og
landsrådsrepresentant.
§ 1-3 Medlemskap i Ylf
Det er en forutsetning for å kunne inneha verv i Ylf at vedkommende er medlem av
foreningen. Dersom vedkommende blir medlem av annen yrkesforening i Legeforeningen,
trer vedkommende ut av vervet i Ylf.
Kapittel II - Valg av foretakstillitsvalgt, hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte for
underordnede leger ved sykehus/stedlige tillitsvalgte
§ 2-1 Virkeområde
Hvor institusjonen er organisert som helseforetak og består av flere sykehus, velges det en
foretakstillitsvalgt som Ylfs øverste tillitsvalgte i foretaket. Det skal dessuten velges en vara
foretakstillitsvalgt.
Der institusjonen ikke er organisert som helseforetak, velges det en hovedtillitsvalgt som Ylfs
øverste tillitsvalgte ved institusjonen. Det skal dessuten velges en vara hovedtillitsvalgt.
Øvrige tillitsvalgte velges i tråd med lokal tillitsvalgtstruktur.
Inntil valg er holdt, kan Ylfs styre utpeke foretakstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt for
underordnede sykehusleger.
Tillitsvalgt som ikke skjøtter sine oppgaver etter instruks eller avtale, eller som opptrer
illojalt i forhold til foreningens lover og/eller vedtak, kan løses fra sitt verv etter henvendelse
fra enkeltmedlem eller på eget initiativ. Vedtak om dette kan treffes av Ylfs styre eller av
Legeforeningens sentralstyre. Før slikt vedtak treffes, skal det foreligge uttalelse fra de
medlemmer som har valgt vedkommende.
§ 2-2 Gjennomføring av valg
Før tillitsvalgt på alle nivå fratrer vervet, bør han/hun sørge for at det blir valgt ny tillitsvalgt.
Valgene kan gjennomføres elektronisk eller i valgmøte med en nærmere angitt frist. I
valgmøtene kan valgene skje uten skriftlig avstemming, men dersom et av medlemmene
krever det, skal valgene avholdes skriftlig.
Det kan avgis stemmer på medlemmer som ikke er foreslått på forhånd, og derfor ikke er
oppført på en eventuell valgliste.
Må den tillitsvalgte fratre sitt verv som tillitsvalgt i perioden, foretas nyvalg. Nyvalg skal skje
snarest.
§ 2-3 Opptelling av stemmer
Opptelling av stemmer foretas ikke før fristen for innlevering av stemmer er utløpt.
Opptellingen av stemmer foretas straks etter utløpet av fristen uten å avvente forsinkede
stemmesedler.
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§ 2-4 Underretning
Straks valg er avholdt skal den som er valgt selv underrette berørt arbeidsgiver og Ylfs styre.
Ylfs styre sender straks melding om valget til Den norske legeforening. Oversikt over Ylfs
tillitsvalgte skal være tilgjengelige på Ylfs nettsider.
§ 2-5 Klage
Klage over valgresultatet kan gjøres skriftlig til Ylfs styre av de tillitsvalgte innen to uker
etter valgets avholdelse.
Ylfs styre avgjør med endelig virkning eventuelle klager over fremgangsmåten ved valg.
Kapittel III - Valg til Ylfs landsråd
§ 3-1 Landsrådets sammensetting
Landsrådet består av:
a) styret
b) tillitsvalgte fra institusjoner med minimum 25 medlemmer representert slik: Der
institusjonen er organisert som foretak, sitter den foretakstillitsvalgte i landsrådet. Der
institusjonen ikke er organisert som foretak, sitter den hovedtillitsvalgte i landsrådet.
Denne gruppen gis samlet 32 representanter i landsrådet fordelt på følgende måte:
- institusjoner med minimum 25 medlemmer gis en representant
- institusjoner med mer enn 10 % av medlemsmassen gis tre representanter
- resterende representanter, inntil 32 samlet sett, fordeles forholdsmessig
mellom øvrige institusjoner etter antall medlemmer
c) yngsterepresentanter, én fra hver region
d) en representant for vernepliktig akademiker som lege
e) to representanter for stipendiater
f) en representant fra institusjoner med færre enn 25 medlemmer
g) tre representanter som er medlem av Ylf, og som er valgt til landsstyret som
fagmedisinske representanter
h) andre representanter som er medlem av Ylf, og som er valgt inn i landsstyret fra
lokalavdelingenes styrer eller sentralstyret som resultat av gjennomgående
representasjon. Unntatt herfra er ledere av lokalavdelingene som inviteres med tale- og
forslagsrett
Dersom en representant trer ut av landsrådet, rykker vararepresentanter opp. Tilsvarende ved
midlertidig forfall fra representanten. Ved nyvalg av foretakstillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt
der institusjonen ikke er organisert som foretak, rykker den nyvalgte foretakstillitsvalgte eller
hovedtillitsvalgte direkte inn i landsrådet.
Det skal velges minimum fem vararepresentanter der det er én representant. Der det er to
representanter, velges det minimum syv vararepresentanter. Der det er tre representanter
velges det minimum ni vararepresentanter. For uten det som allerede er nevnt nedenfor om
gjennomføring av valg, gjelder § 3-7 så langt det passer.
§ 3-2 Gjennomføring av valg fra institusjoner med minimum 25 medlemmer
Tillitsvalgte fra institusjoner med minimum 25 medlemmer representeres i landsrådet slik:
Der institusjonen er organisert som foretak, sitter den foretakstillitsvalgte i landsrådet. Der
institusjonen ikke er organisert som foretak, sitter den hovedtillitsvalgte i landsrådet. Første
vararepresentant er vara foretakstillitsvalgt eller vara hovedtillitsvalgt.
Når det gjelder valg av ytterligere vararepresentanter til landsrådet, gjennomføres dette ved at
styret i god tid før valget utpeker en valgkomité på tre medlemmer med ett varamedlem for
gjennomføring av valget. Valgkomitéen skal utarbeide en liste over valgbare
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vararepresentanter. Det er kun tillitsvalgte som er valgbare som vararepresentanter.
Rekkefølgen på vararepresentantene avgjøres etter hvor mange stemmer den enkelte har fått.
Dersom en vararepresentant ber seg fritatt fra vervet som landsrådsrepresentant, rykker de
øvrige vararepresentanter opp i den rekkefølgen som er skissert ovenfor.
§ 3-3 Gjennomføring av valg av yngsterepresentanter
Det velges én representant med minst fem vararepresentanter av og blant medlemmer som
ikke er ferdige med turnustjeneste/LIS1-tjeneste innenfor hver helseregion. Slike medlemmer
er i tillegg valgbare og stemmeberettigede til valg av hovedtillitsvalgte eller
foretakstillitsvalgte og dermed som landsrådsrepresentanter i sin institusjon.
Ylfs styre utpeker i god tid før valget regionale valgkomitéer som ansvarlig for
gjennomføring av valg av yngsterepresentant.
For øvrig gjelder bestemmelsene i denne instruks tilsvarende for valg av yngsterepresentanter
så langt de passer. Se særlig § 3-7 Ytterligere bestemmelser om gjennomføring av valg der
det er utpekt valgkomité.
§ 3-4 Gjennomføring av valg av representant for vernepliktig akademiker som lege
Representant med vararepresentanter for vernepliktig akademiker som lege velges når de
vernepliktige er samlet under det siste offiserskurset forut for funksjonsperioden. For å sikre
kontinuitet i vervet velges det hvert halvår representanter hver gang et nytt kull vernepliktige
er samlet til offiserskurs. Representantene fungerer i ett år i vervet, første halvår i en
opplæringsfase, annet halvår som valgt representant til landsrådet. Styret er ansvarlig for
gjennomføring av valget.
§ 3-5 Gjennomføring av valg av to representanter for stipendiater
Styret utpeker i god tid før valget en valgkomité på tre medlemmer med ett varamedlem for
gjennomføring av valg av to representanter med vararepresentanter for stipendiater. For øvrig
gjelder bestemmelsene i denne instruks så langt de passer. Se særlig § 3-7 Ytterligere
bestemmelser om gjennomføring av valg der det er utpekt valgkomité.
§ 3-6 Gjennomføring av valg av en representant fra institusjoner med færre enn 25
medlemmer
Styret utpeker i god tid før valget en valgkomité på tre medlemmer med ett varamedlem for
gjennomføring av valg av en representant med vararepresentanter av og blant de
institusjonene som har færre enn 25 medlemmer. For øvrig gjelder bestemmelsene i denne
instruks så langt de passer. Se særlig § 3-7 Ytterligere bestemmelser om gjennomføring av
valg der det er utpekt valgkomité.
§ 3-7 Ytterligere bestemmelser om gjennomføring av valg der det er utpekt valgkomité
Der det er utpekt valgkomité for gjennomføring av valg, plikter valgkomitéen i god tid før
valget å gjøre henvendelse til Ylfs tillitsvalgte ved sykehus mv. og til medlemmer som ikke
er representert ved tillitsvalgte og be om forslag på kandidater til valget. Frist for å sende
forslag til valgkomitéen skal være minst én uke. Ved fristens utløp setter valgkomitéen opp
en alfabetisk liste over samtlige foreslåtte kandidater. Antallet kandidater på listen må minst
være det antall landsrådsrepresentanter pluss det antall vararepresentanter som skal velges.
Valgkomitéen skal gi en omtale av de enkelte kandidater, samt utarbeide en kortfattet
orientering om hvordan korrekt stemmegivning skal gjennomføres. Listen, omtalen av
kandidatene og stemmeorienteringen sendes til tillitsvalgte/medlemmer med oppfordring om
å stemme innen en frist som må være minst to uker.
Dersom en av valgkomitéens medlemmer selv stiller til valg, skal vedkommende trekke seg
fra vervet, med mindre det ikke er praktisk gjennomførbart at andre overtar vervet.
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Hvis medlemmene ved et sykehus eller annen institusjon, hvor flere medlemmer tjenestegjør,
blir enige om det, kan det holdes valgmøter. Eventuell stemmegivning i forbindelse med
valgmøtet skal likevel være skriftlig og de stemmer som avgis registreres og behandles på
samme måte som de skriftlige stemmer som kommer inn på annen måte.
Ved stemmegivningen går det enkelte medlem frem på følgende måte:
Stemmeseddelen skal påføres minst det antall navn som tilsvarer antall
landsrådsrepresentanter med vararepresentanter som skal velges. Det kan avgis stemmer på
medlemmer som ikke er foreslått på forhånd og derfor ikke er oppført på valglisten.
Opptelling av stemmer foretas ikke før fristen for innlevering av stemmer er utløpt.
Opptellingen av stemmer foretas straks etter utløpet av fristen uten å avvente forsinkede
stemmesedler. Ved opptellingen av stemmer avgjør antall stemmer rekkefølgen av
landsrådsrepresentantene og vararepresentantene. Ved likt stemmetall avholdes omvalg.
Dersom det er likt antall stemmer på to eller flere kandidater foretar valgkomiteen omvalg
mellom kandidatene med likt stemmetall, før en eventuell loddtrekning iverksettes.
Valgkomitéen underretter straks Ylfs styre om valget. Valgkomitéen oppbevarer
stemmesedler og valgrapporter i to år.
§ 3-8 Instruks ved gjennomføring av elektroniske valg i Ylf
Dersom det anses å være hensiktsmessig, kan valg gjennomføres elektronisk/via epost. Den
som er ansvarlig for å arrangere valget kan kontakte sekretariatet for praktisk bistand til
gjennomføring av elektroniske valg.
Følgende gjelder for elektroniske valg:
a) valgkomitéen skal ta kontakt med alle stemmeberettigede på e-post senest tre uker før
valget. I denne henvendelsen bør man varsle om det forestående valget, be om forslag
til kandidater, og oppfordre medlemmene til å oppgi e-postadresse i Legeforeningens
medlemsregister
b) elektroniske valg kan kun gjennomføres hvis det foreligger en epostadresse i
Legeforeningens medlemsregister til minimum 75 % av de stemmeberettigede
medlemmene
c) det legges ved en kort presentasjon av de foreslåtte kandidater som inkluderer
arbeidssted og bakgrunn som tillitsvalgt
d) det skal være mulighet for å stemme på kandidater som ikke er foreslått på forhånd
e) det skal være mulig å prioritere rekkefølgen på kandidatene en stemmer på
f) svarfristen skal være minimum to uker
g) det skal sendes ut påminnelser til de stemmeberettigede som ikke har svart
h) stemmene telles opp når fristen har gått ut
§ 3-9 Suppleringsvalg
Suppleringsvalg holdes så ofte som det er nødvendig og etter de regler som gjelder for
ordinære valg. Ordinært landsrådsvalg for neste valgperiode kan fungere som suppleringsvalg
for inneværende valgperiode.
Dersom et foretak/institusjon som ikke er organisert som foretak unntaksvis ikke blir
representert på landsrådsmøter, kan styret utpeke en midlertidig representant blant de
tillitsvalgte i foretaket/institusjonen.
§ 3-10 Godkjenning
Valg etter dette kapittel godkjennes av Ylfs styre.
§ 3-11 Kunngjøring
Styret lar valgresultatet kunngjøres på Ylfs nettsider, i yngreleger.no og for det nyvalgte
landsråd.
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Kapittel IV - Valg til Ylfs styre
§ 4-1 Styrets sammensetning
Styret, bestående av leder, nestleder, yngsterepresentant og fem styremedlemmer, med tre
varamedlemmer velges av landsrådet.
§ 4-2 Styrets yngsterepresentant
Yngsterepresentanten og dennes vararepresentant må være valgt blant de av foreningens
medlemmer som på valgtidspunktet har maksimalt tre års ansiennitet etter medisinsk
embetseksamen. Dette er ikke til hinder for at medlemmer med maksimalt tre års ansiennitet
etter avsluttende eksamen i tillegg kan velges til leder, nestleder, styremedlem eller
varamedlem.
§ 4-3 Gjennomføring av styrevalg
Styrevalg gjennomføres på følgende måte:
a) valgkomitéen legger frem sin innstilling for landsrådet dagen før valget, eventuelt ved
åpningen av årsmøtet evt. annet landsrådsmøte
b) styremedlemmer velges i følgende rekkefølge:
1. leder
2. nestleder
3. yngsterepresentant
4. fem styremedlemmer
5. tre vararepresentanter, hvorav en yngsterepresentantvara
c) ved valg av leder og nestleder kreves absolutt flertall (mer enn halvparten av
stemmene fra de stemmeberettigede i valgmøtet). Dersom slikt flertall ikke oppnås
ved omvalg, skal det foretas bundet valg mellom de to av kandidatene som har fått
flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning
d) ved valg til øvrige styreverv kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet avholdes
omvalg. Dersom det er likt antall stemmer på to eller flere kandidater foretas det
omvalg mellom kandidatene med likt stemmetall, før en eventuell loddtrekning
iverksettes
e) i tilfeller hvor det er mer enn en kandidat til vervet, skal valget foregå skriftlig
f) ved valg skal det på stemmeseddelen oppføres like mange navn som antallet plasser
som skal besettes. Det kan kun oppføres navn som er foreslått av valgkomiteen eller
av en landsrådsrepresentant under landsrådsmøtet og som ikke er trukket av
forslagsstilleren før nomineringen er avsluttet
g) foreslåtte kandidater må være forespurt og ha gitt sitt samtykke før nomineringen
h) før øvrige valg gjelder retningslinjene for valg av styremedlemmer så langt de passer
§ 4-4 Fratreden av leder, nestleder, yngsterepresentant eller styremedlem
Ved fratreden av leder, nestleder, yngsterepresentant eller styremedlem gjelder følgende:
a) dersom styrets leder fratrer, rykker nestleder opp. Nytt valg av leder holdes ved første
landsrådsmøte
b) dersom nestleder fratrer, eller i tilfelle hvor leder fratrer og nestleder fungerer som
leder, velger styret ny nestleder blant de øvrige styremedlemmene, inntil første
landsrådsmøte hvor nytt valg av nestleder avholdes
c) hvis ett av styremedlemmene fratrer sitt verv, rykker varamedlemmene opp i den
rekkefølge de er valgt
d) dersom styrets yngsterepresentant fratrer, rykker dennes vararepresentant opp
Kapittel V – Valgkomitéen
§5-1

Valgkomité
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Valgkomitéen skal bestå av leder og to medlemmer, og tre rangerte varamedlemmer. Disse
medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av Ylfs styre.
Samtlige bør være representanter i det landsråd som er i funksjon fra påfølgende 1.
september. Trer representanten ut av landsrådet i perioden, beholder vedkommende plassen i
valgkomitéen.
Valgkomitéens funksjonstid er to år. Valgkomitéens leder tar initiativet til valgkomitéens
første møte. Medlemmer av valgkomitéen som ønsker å stille til valg etter § 4-3 og § 6-1 a,
går ut av valgkomitéen.
Minst ett av valgkomitéens medlemmer skal være tilstede på Ylfs tariffkonferanse,
landsrådsmøter og Legeforeningens tillitsvalgtkurs for Ylf.
§ 5-2 Valgkomitéens oppgaver
Valgkomitéen forbereder valg, og har følgende oppgaver:
a) annonsere i yngreleger.no og på Ylfs nettsider at det skal avholdes valg
b) innhente forslag på kandidater fra landsrådet
c) oversende innkomne forslag på ny leder, nestleder, yngsterepresentant og
styremedlemmer til landsrådsrepresentantene senest to uker før årsmøtet
d) referere for årsmøtet de innkomne forslag, og fremsette en begrunnet innstilling til
sammensetning av nytt styre
e) avgi innstilling til valg av revisor, desisor samt to varadesisorer
f) avgi innstilling til valg av redaktør til yngreleger.no
g) avgi innstilling til valg av leder og to medlemmer, og tre rangerte varamedlemmer til
valgkomitéen
h) avgi innstilling til valg av leder og to medlemmer til redaksjonskomité under
landsrådsmøtene
Valgkomitéen utgjør innstillingskomite ved tildeling av lederstipend i Ylf.

Kapittel VI - Valg til særskilte verv
§ 6-1 Særskilte verv
Det år det velges nytt landsråd skal det velges følgende verv med samme funksjonstid som
landsrådet:
a) redaktør til yngreleger.no
b) revisor
c) desisor og to varadesisorer
d) valgkomité
Valget skal være skriftlig når det er fremsatt mer enn ett forslag. Hvis det er fremsatt bare ett
forslag, skal valget være skriftlig hvis et medlem av landsrådet krever det.

Kapittel VII - Valg av representanter til Legeforeningens lokalavdelinger
§ 7-1 Representanter i lokalavdelingsstyret
Landsrådsrepresentanten fra den største institusjonen innen avdelingens område er
obligatorisk medlem av lokalavdelingsstyret med rett og plikt til å fungere i toårsperioden.
Institusjoner som krysser lokalavdelingsgrensene skal være representert i lokalavdelingsstyret
med foretakstillitsvalgt/hovedtillitsvalgt slik at hver lokalavdeling har en Ylf-representant i
lokalavdelingsstyret. Ylf-representanten må ha arbeidssted i det aktuelle
lokalavdelingsområdet.
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Rekkefølgen til vararepresentantene følger størrelsen på den enheten de er tillitsvalgt for, slik
at den største enheten kommer foran den nest største osv. Ved flere foretak innen området er
første vararepresentant foretakstillitsvalgt ved det nest største foretaket, osv., forutsatt at
foretaket har mer enn fem medlemmer. Deretter følger varaforetakstillitsvalgt ved det største
foretaket, ved det nest største foretaket osv.
Endelig følger tillitsvalgte etter størrelse på foretak i den rekkefølge vararepresentantene er
valgt etter § 3-2, som personlig valgte vararepresentanter.
Fungerende landsstyrerepresentant for Ylf i lokalavdelingsområdet plikter å innsende disse
forslagene til valgkomitéen i lokalavdelingen på vegne av Ylf.
Den som trer ut av vervet som landsrådsrepresentant eller vararepresentant, trer samtidig ut
av tilsvarende verv i lokalavdelingsstyret.
Kapittel VIII - Valg av representanter til Legeforeningens landsstyre
§ 8-1 Ylfs representanter i Legeforeningens landsstyre
Ylfs representanter i Legeforeningens landsstyre skal være, etter følgende prioriterte
rekkefølge:
a) styret
b) foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte (ved institusjoner som ikke er foretak) fra
institusjoner med mer enn 25 medlemmer etter størrelse, jf § 3-1 b
§ 8-2 Ylfs vararepresentanter i Legeforeningens landsstyre
Hvis noen av representantene etter § 8-1 blir valgt som landsstyrerepresentanter på annen
måte, suppleres de ledige plasser med varamedlemmer til styret eller det enkelte helseforetak.
Hvis noen av representantene etter § 8-1 må melde forfall til landsstyremøtet, eller det ikke er
gjenværende vararepresentanter etter første ledd, suppleres de ledige plasser med
varamedlemmer angitt i denne bestemmelse. Varamedlemmene prioritertes i følgende
rekkefølge basert på fast plass i landsrådet ut fra antallet medlemmer de representerer:
a) foretakstillitsvalgte/hovedtillitsvalgte (ved institusjoner som ikke er foretak) fra
institusjoner med mer enn 25 medlemmer etter størrelse, jf § 3-1 b
b) vararepresentanter til styret med sete i landsrådet
c) yngsterepresentantene etter antallet medlemmer i sin region
d) stipendiatene
e) vernepliktig akademiker som lege
f) landsrådsrepresentanten fra institusjoner med færre enn 25 medlemmer
g) Ylfs redaktør
h) vararepresentanter i styret uten sete i landsrådet
Ved forfall kan styret utpeke medlemmer til å representere Ylf i landsstyret.
Den som trer ut av vervet som landsrådsrepresentant eller vararepresentant, trer samtidig ut
av tilsvarende verv i Legeforeningens landsstyre.
§ 8-3 Møteplikt
De valgte representanter plikter å møte i landsstyret. Forfall meldes snarest til styret i Ylf og
Legeforeningens sekretariat.
Kapittel IX – Endring i Ylfs valginstruks
§ 9-1 Endringer i valginstruksen
Endringer av valginstruksen kan bare vedtas med alminnelig flertall av landsrådet, jf Ylf
lover § 6-3 og får virkning straks. Forslaget til endring skal kunngjøres i yngreleger.no, eller
på Ylfs nettsider minst én måned før landsrådsmøtet/årsmøtet avholdes.
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