
 

Jeg ønsker å fremme forslag til AF sentralt om at det skal gjennomføres en 

vedtektsendring der vi ønsker at det skal være en fast plass i AF styret for en Oslo 

representant. Det er åpenbart at Oslo har særegne forhold og utfordringer som er 

nokså annerledes enn de man møter i distrikt på godt og vondt. Vi ser at mange 

erfarne leger slutter og det er stor konkurranse fra de private. Hvis legeforeningen skal 

være i posisjon til å skape gode løsninger for allmennleger fremover, er det svært 

viktig at også Oslo er med.  

 

Mvh 

 

Sara Kalstad 

Fastlege og varatillitsvalgt Bydel Grunerløkka 

 

 

Forslag hvor endringen er markert med rødt:  

 

§ 3-2 Styret 

§ 3-2-1 Sammensetning og valg 

Styret består av åtte 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. En representant fra Oslo som er et eget avtale område skal være 

representert i styret. 

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. 

  

 


