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Revisjon av LVS lover

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger behandlet revisjon av lovene på årsmøtet 18. 
april 2013, og vedtok nedenstående endringer. Under henvisning til Legeforeningens lover § 
3-3 (3) oversendes LVS’ reviderte lover for godkjenning. LVS’ lover er vedlagt, med 
endringene inntatt.

Sak 4/2013 – Endring av LVS’ lover
§ 3 første ledd:
I foreningen opptas medlemmer av Den norske legeforening som er ansatt i forskerstillinger 
ved universitet (amanuensis, første-amanuensis, professor, lektor, forsker, stipendiat, lege i 
fordypningsstilling o.l.), helseforetak eller annen forskningsinstitusjon (forsker, overlege 
o.l.).

§ 3 annet ledd:
Leger som har stilling ved universitet, helseforetak eller annen forskningsinstitusjon 
kombinert med stilling som medfører klinisk arbeid kan også opptas.

§ 4 annet ledd:
Foreningens leder, styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet for to år ad 
gangen. Gjenvalg kan finne sted. Styret konstituerer seg selv, og skal oppnevne en nestleder 
som kan fungere i lederens sted ved behov. Styret sammenkalles av lederen eller når to 
styremedlemmer krever det. 

§ 6 første ledd:
Årsmøtet innkalles av styret. Innkallingen skjer gjennom Tidsskrift for Den norske 
legeforening minst åtte uker før årsmøtet. Innkalling skal sendes medlemmene minst åtte uker 
før årsmøtet. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer.

§ 6 fjerde ledd::
Årsmøtet ledes av en dirigent som forsamlingen utpeker. Referat fra årsmøtet utarbeides av 
styret og publiseres gjennom Tidsskrift for Den norske lægeforening sendes medlemmene.

§ 9:
Landsrådet består av styret, styrets varamedlemmer og hoved- og varatillitsvalgte ved 
universitetene. I tillegg skal de Alle fire universitetsregioner skal hver velge to representanter 
til LVS’ landsråd. Medlemmer i øvrige virksomheter velger to representanter til sammen. 
Disse representanter kommer i tillegg til styret, styrets varamedlemmer og hoved- og 



varatillitsvalgtes representasjon i landsrådet.  Etter særskilt vurdering kan styret supplere 
landsrådet med ytterligere representanter, disse møter uten stemmerett.beslutte at 
representanter for andre regioner/forskningsinstitusjoner tiltrer landsrådet.  
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