
Forslag til vedtektsendringer  

 

Ny tekst eller tekstendring i rødt. Strøket tekst i klammer [ ]. 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

Styret består av [åtte] syv medlemmer; leder, nestleder og seks medlemmer. 

Både spesialister i allmennmedisin og leger under utdanning til spesialiteten i 

allmennmedisin (ALIS) skal være representert i styret ved starten av styrets 

funksjonstid. 

Funksjonstiden er to år og starter 1. september etter valget. Til valg av leder 

og nestleder kreves absolutt flertall (minst 50 %) blant de stemmeberettigede. 

Dersom absolutt flertall ikke oppnås, blir det foretatt bundet omvalg mellom 

de to som har flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet i det bundne valget blir 

det foretatt loddtrekning. Medlemmene og nestleder kan gjenvelges, men 

maksimal sammenhengende funksjonstid i styret er åtte år. Verv som leder 

medregnes ikke i denne tiden. Leder kan gjenvelges to ganger. 

Det skal velges tre varamedlemmer i rangert rekkefølge for det tilfellet at 

medlemmer får langvarig (tre mnd. eller mer) forfall. Trer ett eller flere 

varamedlemmer inn i styret, velges tilsvarende nye ved første ordinære 

landsråd. 

Norsk forening for allmennmedisin skal ha en observatør i 

Allmennlegeforeningens styre og ha tilsendt sakspapirene til samme tid som 

styrets øvrige medlemmer. Observatøren har tale- og forslagsrett, men ikke 

stemmerett. 

§ 3-1-1 Landsrådets sammensetning 

Landsrådet har [70] 60 representanter og består av styrets medlemmer og 

landsrådsrepresentanter valgt av og blant AFs medlemmer i hver av 

Legeforeningens lokalforeninger (jfr. Legeforeningens lover § 3.3.3). 

 

Landsrådsrepresentantene fra lokalforeningene velges slik: 

1. det skal velges to landsrådsrepresentanter fra alle lokalforeningene. 

2. fra lokalforeningene velges i tillegg [25) 15 landsrådsrepresentanter. 

Fordelingen av disse avhenger av antall AF-medlemmer i 

lokalforeningene. Antall tilleggsrepresentanter skal være proporsjonalt 



med antall AF-medlemmer i lokalforeningene ut over et grunntall på 

100. Styret meddeler fordelingen til 1.landsrådene etter medlemstall i AF 

per 1. februar i valgåret.  

 

Norsk forening for allmennmedisin har to observatører i landsrådet. 

 

 



Foreningsledd

Sum mandater per 

fylke med 

reduskjon av 

Sum mandater 

per fylke uten 

reduskjon av 

Endring

Akershus legeforening 4 5 -1

Aust-Agder legeforening 2 2

Buskerud legeforening 3 3

Finnmark legeforening 2 2

Hedmark legeforening 3 3

Hordaland legeforening 4 5 -1

Møre og Romsdal legeforening 3 3

Nordland legeforening 3 3

Nord-Trøndelag legeforening 2 2

Oppland legeforening 2 3 -1

Oslo legeforening 5 7 -2

Østfold legeforening 3 3

Rogaland legeforening 3 4 -1

Sogn og Fjordane legeforening 2 2

Sør-Trøndelag legeforening 3 4 -1

Telemark legeforening 2 3 -1

Troms legeforening 2 3 -1

Vest-Agder legeforening 2 3 -1

Vestfold legeforening 3 3

Utland - ikke med i fordelingen 0  -    -   

Total antall ekskl utland og 

assosierte

53 63 -10


