Saksutredning sak 8, «Fakkelbæreren»
I gjeldende vedtekter står følgende nedfelt:
§ 12
På årsmøtet utdeles en pris til lege/leger for fortjenestefullt samfunnsmedisinsk arbeid.
Prisvinner utpekes av en bedømmelseskomité i henhold til vedtatte statutter.
Det eksisterer per i dag to samfunnsmedisinske priser som har blitt delt ut med ujevne
mellomrom; «Fakkelbæreren» og «Fyrbøteren»
De to prisene ble etablert av årsmøtet i LSA i 2008. Retningslinjene som ble vedtatt i 26.8
2008 er som følger:
LSA PRISEN 2009 "FYRBØTEREN"
Prisen blir gitt for aktivt, langvarig foreningsarbeid innen samfunnsmedisinske verv (LSA,
Oll, NTMF, NORSAM, ) lokalt og sentralt.
Retningslinjer og prisstørrelse
LSA sin "Fyrbøterpris" tildeles person / personer som påskjønnelse for fremragende og
langvarig innsats for å fremme interesser for leger i samfunnsmedisinske stillinger i Norge.
Mottakeren må være medlem av LSA. Prisen kan bli gitt til tillitsvalgt lokalt eller sentralt
Prisen kan også bli gitt til deltager i utredninger vedrørende samfunnsmedisin, ildsjel i
samfunnsmedisinske fora, og lignende. Medlemmer i LSA anmodes om å fremme kandidater
til prisen. Prisen deles ut på LSA sitt årsmøte etter innstilling fra en komité som består av tre
styremedlemmer oppnevnt av styret i LSA. Begge kjønn bør være representert. Innstillingen
skal være ferdig før LSA sitt årsmøte og legges frem for styret i LSA for godkjenning Prisens
størrelse bestemmes av årsmøtet i forbindelse med fastsettelse av budsjettet. Styret i
LSA bestemmer etter dette hva selve prisen skal være og sørger for kunngjøringen
LSA / NORSAM PRISEN 2009 "FAKKELBÆREREN"
Prisen blir gitt for aktivt å sette samfunnsmedisinen på dagsorden gjennom media, artikler,
debattinnlegg og være synlig lokalt og sentralt
Retningslinjer og prisstørrelse
"Fakkelbæreren" tildeles person/personer som påskjønnelse for fremragende innsats for å

Følgebrev vedtektsendringer

sette samfunnsmedisin på dagsordenen. Personen kan ha vært frontfigur i media i forbindelse
med en "samfunnsmedisinsk sak" eller ved gjentatte innspill fremmet samfunnsmedisin i det
offentlige rom. Prisen kan gis til andre enn medlemmer av LSA/NORSAM. Medlemmer i LSA
/NORSAM anmodes om å fremme kandidater til prisen. Prisen deles ut på LSA sitt årsmøte
etter innstilling fra en komité som består av to styremedlemmer fra LSA utpekt av styret i LSA
og to styremedlemmer i NORSAM utpekt av styret i NORSAM. Begge kjønn bør være
representert. Innstillingen skal være ferdig før LSA sitt årsmøte i august og legges frem for
godkjenning av styret. Prisens størrelse bestemmes av årsmøtet i forbindelse med fastsettelse
av budsjettet.LSA sitt styre bestemmer etter dette hva selve prisen skal være og sørger for
kunngjøringen

Slik styret i LSA prinsipielt vurderer utdeling av priser, ser vi det som en positiv sak, dog ikke
en kjerneoppgave for LSA som yrkesforening. Styret vurderer imidlertid at en
samfunnsmedisinsk pris er noe som bør kontinueres så lenge økonomi tillater det, og
Årsmøtet ønsker det. Imidlertid opplever vi ikke at prisene per i dag har opparbeidet seg et
eget merkenavn utenfor den sentrale delen av LSA. Vi har inntrykk av at det er få som vet om
at prisene eksisterer, og erfaringsmessig får styret inn få, men dog svært gode, forslag på
kandidater til prisene. Styret vurderer at å dele ut to priser for en liten forening kanskje er i
overkant, både økonomisk og resursmessig, samt at det samfunnsmedisinske miljøet ikke er
større enn at en pris kan forene intensjonene i begge de to tidligere beskrevne prisene. Styret
foreslår derfor å slå sammen prisene Fakkelbæreren og Fyrbøteren til en pris; Fakkelbæreren.
Styret ønsker å bygge opp merkevaren rundt denne prisen, og har engasjert en grafisk
designer til å utarbeide en logo for prisen til eventuell framtidig bruk. Styret ønsker å fastsette
prissummen til ¼ G, og utarbeide en hedersbevisning som utdeles som bevis på heder og ære i
forbindelse med prisoverrekkelsen. Ved å fjerne beskrivelsen av prisene i vedtektene, men å
ha et årsmøtevedtak på dette, vil årsmøtet kunne vurdere å utestå fra å dele ut prisen
eksempelvis i økonomiske krevende år.
Styret i LSA foreslår derfor følgende kriterier for «Fakkelbæreren» i fremtiden:
Prisen utdeles til en person som påskjønnelse for enten aktivt å sette samfunnsmedisinske
problemstillinger på dagsorden, for å fremme samfunnsmedisinske interesser, eller på annen
måte ha ytt fremragende praktisk samfunnsmedisinsk innsats lokalt, nasjonalt eller
internasjonalt.
Prisen deles ut på LSAs årsmøte og skal kunngjøres sammen med årsmøtepapirene. Det
tilstrebes å få inn forslag til kandidater med begrunnelse fra medlemmene i LSA. Tildeling
skjer etter styrevedtak i LSA.
Forslag til vedtak:
Landsrådet slår sammen de samfunnsmedisinske prisene «Fakkelbæreren» og «»Fyrbøteren»
til en felles samfunnsmedisinsk pris for årlig utdeling. Landsrådet støtter å bygge opp

Følgebrev vedtektsendringer

omdømmet til prisen, slik at tildeling bringer med heder og ære til mottakeren. Prisens
størrelse settes til ¼ G.
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