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Denne instruks har til formål å legge til rette for at valg til tillitsverv i Rogaland legeforening 

blir gjennomført på en ryddig og oversiktlig måte og hvor det tas hensyn til geografisk 

spredning og kjønnsfordeling jfr. Dnlfs lover. 

 

Valginstruksen bygger på Legeforeningens bestemmelse om lokalvalget §3-3-3. 

 

 

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges av årsmøtet hvert 2.år. Komiteen velger selv 

hvem som skal være leder og denne kaller inn til møter og lager en plan for å forberede neste 

valg. Det bør tilstrebes at det er representanter fra nord- og sørfylket og fra både primær-og 

spesialisthelsetjenesten. For å sikre kompetanseoverføring er det ønskelig at valgkomiteen 

ikke skiftes ut i sin helhet ved hvert valg.  

 

 

 

Valgkomiteens arbeide: 

 

Valgkomiteen skal forberede valg av styreleder, to styremedlemmer og to 

varamedlemmer. Styret velger selv nestleder på 1.styremøte. 

Fra styret velges to representanter til Landsstyret. Styreleder er automatisk 1. representant.  

Det skal også velges vara til begge representantene. 

Valgkomiteen vil legge vekt på at styrets medlemmer har en god geografisk spredning med 

representanter fra både nord-og sørfylket. 

 

Valgkomiteen skal forberede valg av kurskomite´. Denne skal bestå av 8 medlemmer og 

velges for 4 år. Ved hvert valgår, dvs hvert 2.år stiller 4 representanter til valg mens 4 blir 

sittende. Dette for å sikre nyrekruttering og kompetanseoverføring. Valgkomiteen skal 

klargjøre valget i samarbeid med kurskomiteen, kartlegge hvem som stiller til valg og hvem 

som blir sittende og være behjelpelige med å finne nye representanter ved behov. 

 

Videre skal valgkomiteen forberede valg av ny valgkomite´. 

  

Informasjon om forslag til kandidater samt en kort oversikt over faglig bakgrunn, fagpolitiske 

interesser og tidligere tillitsvalgtarbeid publiseres på Rogaland Legeforenings nettside, og 

lenke sendes medlemmer i god tid før årsmøtet. Mest ønskelig er det om dette er klart 

sammen med innkalling til årsmøtet og publiseres i Syd-Vesten før årsmøtet. 

Valgkomiteen presenterer anbefalt styresammensetning på årsmøtet og dette vedtas ved 

akklamasjon evt ved avstemming hvis det er flere forslag til representanter. Valgkomiteens 

arbeid er avsluttet etter at den har fremlagt begrunnet anbefaling for årsmøtet. 

 

 

 

 


