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Vedtekter pr sept 2015
Vedtekter for Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA).
Vedtatt 21.08.2009. (Godkjent av sentralstyret
01.06.2010 i tråd med årsmøtevedtaket august 2009)
Foreningen ble stiftet 1934 som Distrikts- og stadslegenes forening.
Da fylkeslegene kom med i 1945 fikk foreningen navnet Offentlige legers
landsforening (Oll) som endret navn i 2004 til Leger i samfunnsmedisinsk
arbeid (LSA)
Endringer i foreningens vedtekter i 1938, 1945, 1953, 1967, 1977, 1981, 1984,
1985, 1987, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2002, 2004, 2007, 2009, 2010
og 2015
§ 1 Navn og tilhørighet
Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) er en yrkesforening innen Den norske
legeforening (Dnlf) og er bundet av bestemmelsene om slike foreninger i
Legeforeningens lover.
Vilkår for medlemskap i LSA er medlemskap i Dnlf.
Foreningens medlemmer er medlemmer av Dnlf som blir tilmeldt foreningen
eller som etter søknad innvilges medlemskap i denne som yrkesforening etter de
til enhver tid gjeldende regler i Dnlf.
Merknad til § 1,3.ledd: - se vedlegg 1
§ 2 Formål
LSA har som særlig oppgave aktivt å fremme medlemmenes faglige og
økonomiske interesser.
LSA skal aktivt bidra til en økt samfunnsmedisinsk forståelse internt i Dnlf, i
helsetjenesten og i samfunnet generelt.
LSA har et særlig ansvar for å bidra til de formål som er nevnt i
Legeforeningens lover § 1-2.
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§ 3 Organisasjon
LSAs øverste organ er Landsrådet, jf. Legeforeningens lover § 3-3-1.
Landsrådet velger et styre som leder foreningen mellom Landsrådsmøtene.
Styret består av en leder og seks styremedlemmer. Styret velger nestleder blant
sine medlemmer.
LSAs leder er 1. representant i Dnlfs landsstyre.
Styret velger blant sine medlemmer vararepresentant for 1. representant, samt
eventuelle ytterligere representanter med vararepresentanter til Dnlfs landsstyre.
Styret representerer medlemmene internt i Dnlf og overfor de offentlige
myndigheter i samarbeid med Legeforeningen.
§ 4 Sekretariat
Styret tilsetter nødvendig arbeidshjelp i samsvar med landsrådets budsjettvedtak.
§ 5 Styremøter
Lederen innkaller til styremøte når lederen finner det nødvendig, eller når minst
2 styremedlemmer krever det. Det skal gjennomføres minst 4 styremøter årlig.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
§ 6 LSAs tillitsvalgte lokalt
I hvert lokalforeningsområde velger de aktuelle LSA-medlemmene minst 1
LSA-tillitsvalgt med vararepresentant. Den LSA-tillitsvalgteinngår i
lokalforeningens styre.
Valget av lokale tillitsvalgte organiseres av LSA lokalt, normalt ved sittende
tillitsvalgt. De velges for to år, og tiltrer 1. september det året de velges.
Hvor valg ikke er foretatt kan styret i LSA utpeke en tillitsvalgt. Den lokale
LSA-tillitsvalgte er bindeledd mellom styret og medlemmene, og bør sørge for
at det arrangeres minst ett årlig møte for LSA-medlemmene innenfor
lokalforeningens område.
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§ 7 Landsrådets sammensetning
Landsrådet er LSAs øverste organ.
Landsrådet består av 26 medlemmer; LSAs styremedlemmer (7stk) samt LSAs
tillitsvalgte i lokalforeningene (19 stk).
Dersom LSAs styremedlemmer også har funksjon som lokale LSA-tillitsvalgte,
skal LSA-tillitsvalgtes vararepresentanter i den aktuelle lokalforeningen
innkalles til LSAs Landsråd, slik at Landsrådsantallet er stabilt uavhengig av
styresammensetning.
§ 8 Landsrådets funksjon
Landsrådet avholder årsmøte årlig innen utgangen av august, med mindre
tungtveiende grunner gjør det nødvendig å avvike dette. Møtet er åpent for alle
medlemmer.
Varsel om ordinært årsmøte kunngjøres elektronisk senest 4 måneder før møtet.
Alle medlemmer har talerett på årsmøtet, men det er kun Landsrådets
medlemmer som har stemmerett.
Landsrådets medlemmer innkalles med minst 3 ukers varsel elektronisk til
årsmøtet. Sakspapirer sendes elektronisk.
Saker som ønskes behandlet i Landsrådet må være sendt LSAs sekretariat senest
3 måneder før Landsrådsmøtet. Landsrådet kan unntaksvis vedta å behandle
saker som blir fremmet senere. Alle medlemmer kan fremme saker til årsmøtet.
Landsrådet vedtar sin egen forretningsorden der følgende saker skal behandles:
1. Styrets årsberetning
2. regnskap.
3. Styrets forslag til budsjett og kontingent for kommende regnskapsår.
4. Honorering og godtgjøring av styremedlemmer og eventuelt andre
tillitsvalgte.
5. Saker som er oppført på sakslisten for årsmøtet.
6. Valg. Hvert annet år velges 7 styremedlemmer med 2 vararepresentanter
til LSAs styre, samt valgkomite.
7. Andre saker som årsmøtet med 2/3-dels flertall vedtar å behandle.
Sakene tas opp til votering. Landsrådets medlemmer har stemmeplikt og
stemmerett. Skriftlig votering gjennomføres dersom ett eller flere av
Landsrådets medlemmer krever det.
Vedtak fattes med simpelt flertallVed stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
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Det offentliggjøres snarest en vedtaksprotokoll fra landsrådets forhandlinger
som inneholder vedtak, nedstemte og avviste forslag.
§ 9 Valgkomite
Det skal for samme tidsperiode som styret velges en valgkomite.
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av landsrådet for 2 år. Instruks
for valgkomiteen vedtas av landsrådet.
Valgkomiteen skal legge fram forslag til leder, 6 styremedlemmer, samt 1. og 2.
vararepresentant til årsmøtet.
Valgkomiteen refererer for årsmøtet de innkomne forslag og fremsetter sitt
forslag til sammensetning av nytt styre. Ved dette er valgkomiteens arbeid
avsluttet.
§ 10 Valg
Ordinære valg foretas på det årsmøte som holdes samme år som det er valg på
sentralstyre i Legeforeningen. Valgperioden er for 2 år. Valgkomitéen framsetter
forslag til vervene.
Lederen velges ved særskilt valg.
Det velges 6 styrerepresentanter i tillegg til leder.
Det velges 2 vararepresentanter, i nummerrekkefølge. 1. vararepresentant
involveres i styrearbeidet. Rykker en eller begge vararepresentanter fast inn i
styret, velges ny(e) vararepresentant(er)ved første ordinære årsmøte for resten av
perioden.
Landsrådsmedlemmene kan fremme nye forslag til alle verv på årsmøtet.
Hvis det foreligger kun ett forslag for hvert verv, kan valgene foretas ved
akklamasjon. Når det foreligger flere forslag, eller når ett eller flere
Landsrådsrepresentanter krever det, skal valget være skriftlig. Det er bare
Landsrådets medlemmer som har stemmerett.
Samtlige verv tiltres 1. september i valgåret, evt umiddelbart etter valget er
avholdt.
§ 11 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes etter krav fra minst 10 % av medlemmene eller
når styret beslutter dette.
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Varsel om ekstraordinært årsmøte kunngjøres elektronisk senest 1 måned før
møtet. Innkalling og sakspapirer sendes landsrådet senest 2 uker før møtet.
I ekstraordinært årsmøte kan det bare fattes vedtak i saker som er oppført på
saklisten.
§ 12 Endring av vedtekter
For endringer i vedtektene kreves 2/3 flertall av de tilstedeværende
landsrådsmedlemmene i ordinært årsmøte.
Forslag til endring av vedtektene må være kunngjort senest 4 uker før det
aktuelle årsmøte.
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Vedlegg 1
Etter reviderte retningslinjer for yrkesforeningstilhørighet, vedtatt av
sentralstyret 28.4. 2010 med virkning fra 1.6. 2010, vil medlemstilhørigheten til
LSA være slik regulert:
2. Angående AF/LSA/Namf
Leger som har sitt hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid tilmeldes AF.
Leger som har sitt hovedengasjement i samfunnsmedisinsk arbeid tilmeldes LSA.
Medlemmer med stillinger i nært tilgrenset arbeidsområde som definerer disse
til en hovedstilling innen det samfunnsmedisinske arbeidsområdet, tilmeldes
LSA. Medlemmer med stillinger i nært tilgrenset arbeidsområde som definerer
disse til en hovedstilling innen det allmennmedisinske arbeidsområdet, tilmeldes
AF.
Dette innebærer at:
- Medisinsk-faglig rådgivende lege/kommuneoverlege tilmeldes LSA.
- Fastlege/annen kommunelege som er fastlege tilmeldes AF.
- Fastlege/annen kommunelege tilmeldes LSA dersom vedkommende er fast
stedfortreder for medisinsk-faglig rådgivende lege og har
samfunnsmedisinske oppgaver og AF dersom vedkommende har sitt
hovedengasjement i allmennmedisinsk arbeid.
- Statlig ansatte leger i departement, direktorat og ikke-kliniske fagetater
(Statens helsetilsyn, leger ved fylkesmannens kontor, Nav o.l.) tilmeldes LSA.
Den som tiltrer vikariat eller annen stilling med tidsbegrenset ansettelse, kan
velge fortsatt å være tilmeldt den yrkesforening vedkommende er medlem av.
Foreningen kan etter søknad oppta som assosierte medlemmer (uten stemmerett)
medlemmer i andre yrkesforeninger.
Årsmøtet fastsetter kontingent for assosierte medlemmer. Assosierte medlemmer
som etter varsel ikke har betalt kontingent blir utmeldt av foreningen.
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