
ÅRSMØTE 2014

SAK 7 – VALG

Valg av 3. varamedlem til styret

Tina Eilertsen trakk seg fra styret i vår og styret løste henne fra vervet som vara til styret den 20. 
mars. Bakgrunnen er at hun planla overgang fra avdelingsoverlege til klinikkleder i Helse Nord-
Trøndelag HF. Etter kontakt med Legeforeningen sentralt valgte styret å utsette valg av ny 3. vara til 
ordinært årsmøte. Valgkomitéen fikk i oppdrag å innstille på nytt varamedlem.

Innstilling:
Valgkomitéens innstilling legges fram under årsmøtet.

Valg av valgkomité

Valgkomité skal velges i år hvor det ikke er ordinære valg og styret innstiller på nye medlemmer. 
Komitéen har bestått av tre medlemmer, ingen ønsker gjenvalg. Styret foreslår at det i tillegg til tre 
ordinære medlemmer også velges ett varamedlem. 

Innstilling:
Styrets innstilling legges frem under årsmøtet.

Valg av styremedlemmer fra yrkesforeningene til styret

I oddetallsår er det valg til styret og i yrkesforeningene. I følge Legeforeningens lover og dets brev 
av 27.03.2012 skal valg på styrets samtlige medlemmer gjøres under årsmøtet. Dette skjedde verken 
2011 eller i fjor da disse valgene ble gjort etterpå. Offisielt har styret siden i fjor høst derfor kun 
bestått av direkte valgte medlemmer.

I 2012 ble det gjort etterfølgende valg på yrkesforeningenes medlemmer til styret og dette var 
akseptert av Brønnøysundregisteret. Vi foretar derfor tilsvarende valg i år.
 
Årsmøtet velger følgende representanter fra respektive yrkesforeninger til styret fram til 31. august 
2015. Samtidig ber årsmøtet yrkesforeningene om å foreta sine valg i god tid før årsmøtene i 
oddetallsår:

AF: Børge Winther Vara: Sunniva Rognerud
LSA: Håvard Avelsgaard Vara: Tor-Finn Granlund
Namf: Jørund Resell Vara: Hilde Myren
OF: Rolf Larsen Vara: Mathis Heibert
PSL: Anders Todal Vara: Grete Bondø
Ylf: Martin Helgesen Vara: Ingrid Krüger-Stokke 
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