
Saksgrunnlag- forslag til endring i lover for Rogaland legeforening  

 

Styret gikk tidlig gjennom lovene for Rogaland legeforening og så at det var behov for 

endringer. Styret startet aktivt arbeidet med nytt forslag, etter arbeidsmøtet 2020, hvor 

styremedlemmene ble oppfordret til å komme med innspill til leder. De innkomne forslagene 

sammen med forslag basert på andre lokalforeningers vedtekter ligger til grunn for forslaget 

som styret i Rogaland legeforening fremlegger for Årsmøtet 2020.  

De fleste paragrafene har sitt utgangspunkt i Legeforeningens lover §3-4 som omhandler 

lokalforeningene, formål og oppgaver. 

Medlemmene i Rogaland legeforening er blitt informert om at det arbeides med forslag til 

lovendringer gjennom Syd-Vesten. Det er ikke kommet inn selvstendige innspill eller 

kommentarer fra medlemmer i Rogaland legeforening til dette arbeidet så langt. 

Styret i en lokalforening er sammensatt av leder og to styremedlemmer valgt av Årsmøtet, 

styremedlemmer valgt av yrkesforeningene samt representant fra Norsk 

medisinstudentforening/Nmf. I tillegg har man valgte vara-medlemmer som trer inn i styret 

ved frafall av styremedlemmer. Tradisjonelt har Rogaland legeforening i varierende grad 

invitert vara-medlemmer inn i styremøtene med tanke på fremtidig rekruttering. 

Etter protokoll fra Årsmøte i Rogaland legeforening er årsmøtevalgte vara-medlemmer de 

siste årene, valgt inn med tale- og stemmerett. Styret har undersøkt i andre foreningsledd og 

funnet ut at dette ikke er vanlig praksis. Styret er av den oppfatning at alle vara-medlemmer 

er likeverdige, og at man ikke kan skille mellom de vara-medlemmer som er årsmøtevalgt og 

de vara-medlemmer som er valgt av yrkesforeningene. Det er ingen normal praksis at 

varamedlemmer har stemmerett på lik linje med styremedlemmer, da en slik praksis må 

oppfattes som utvidelse av styret. Denne type utvidelse av styret sammenfaller ikke med 

Den norske legeforening sine lover for styresammensetning, og styret anbefaler Årsmøtet at 

denne praksis avvikles. Vara-medlemmer vil selvsagt ha stemmerett om medlemmet stiller i 

et styremedlems sted. 

Styret fremlegger forslag til endringer for Årsmøtet 2020. Forslaget har til hensikt å 

tydeliggjøre organiseringen av styret og styrets oppgaver slik at vi på best mulig vis kan 

ivareta våre medlemmers interesser ved styrearbeidet. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Årsmøte 2020 vedtar forslag til lovendringer slik som fremlagt av styret i Rogaland 

legeforening. 

2. Årsmøte 2020 gir styret fullmakt til å henvise til nylig vedtatt valginstruks der hvor 

det synes naturlig i de nylig vedtatte lovene for Rogaland legeforening.  

3. Styret fremlegger lovene med eventuelle justeringer basert på ovenstående punkt 2. 

for Årsmøte 2021. 



4. Årsmøtet 2020 vedtar at Årsmøtevalgte vara-medlemmer 2019-2021 beholder sin 

tale- og stemmerett ut fra protokoll Årsmøte 2019 til nytt valg i 2021, og at man ser 

bort fra nylig vedtatt endring på dette punktet, ut perioden. 

   


