Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 11.-12. juni 2021.
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v.
offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet.
Som følge heraf meddeles, at Lægeforeningens bestyrelse ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag:

Nugældende vedtægt
16. Bestyrelsen
16.4
Valg af bestyrelsesmedlemmer
gælder for 3 år, og umiddelbart
genvalg kan finde sted én gang.

Forslag til ændring

16.4
Valg af bestyrelsesmedlemmer
gælder for 2 år, og genvalg kan
finde sted 3 gange.
Medlemskab af bestyrelsen på
samme post og for den samme
indstiller, er begrænset til en
samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år.
Valgperioden på 2 år kan nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år
nås.

Motivering for ændringsforslagene
Ændringen indebærer, at regler
for funktionstid ændres, så der
kommer et maksimum på op til 8
år fordelt på valgperioder á 2 år.
Der bør således stadig være begrænsninger i den samlede funktionstid, men rammen udvides
fra de nuværende 6 til 8 år og opdeles konsekvent i valgperioder
á 2 år.
Den foreslåede bestemmelse sikrer fleksibilitet ved at medlemmerne kan lægge de 8 år på et
hvilket som helst tidspunkt inden for en vilkårlig periode på 12
år.
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16.5
Ved vakance blandt bestyrelsens
medlemmer eller hvis vedtægterne i en forhandlingsberettiget
forening forudsætter ændringer
i den forhandlingsberettigede
forenings repræsentation, konstituerer bestyrelsen - efter indstilling af vedkommende forhandlingsberettigede forening et medlem i perioden frem til
førstkommende
Lægemøde eller ekstraordinære
Lægemøde, hvor Repræsentantskabet foretager valg i overensstemmelse med ovenstående
regler. En sådan konstituering
medregnes ikke i den maksimale
funktionstid på 6 år.

16.5
Ved vakance blandt bestyrelsens
medlemmer eller hvis vedtægterne i en forhandlingsberettiget
forening forudsætter ændringer
i den forhandlingsberettigede
forenings repræsentation, konstituerer bestyrelsen - efter indstilling af vedkommende forhandlingsberettigede forening et medlem i perioden frem til
førstkommende
Lægemøde eller ekstraordinære
Lægemøde, hvor Repræsentantskabet foretager valg i overensstemmelse med ovenstående
regler. En sådan konstituering
medregnes ikke i den maksimale
funktionstid på 8 år.

Ændring fra maksimalt 6 år til
maksimalt 8 år.

16.6
Formanden vælges på et Lægemøde eller et ekstraordinært Lægemøde. Valg af formand gælder
normalt for 3 år. Sker valget på et
ekstraordinært lægemøde, gælder valget tiden frem til næste
ordinære lægemøde og 3 år frem.
Umiddelbart genvalg kan finde
sted én gang. Valget afgøres ved
absolut majoritet, dvs. med over
halvdelen af de afgivne stemmer.
Opnås sådan majoritet ikke ved 2
afstemninger, foretages valg
mellem de 2, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer.

16.6
Formanden vælges på et Lægemøde eller et ekstraordinært Lægemøde. Valg af formand gælder
normalt for 2 år. Sker valget på
et ekstraordinært Lægemøde,
gælder valget tiden frem til næste ordinære Lægemøde og 2 år
frem. Genvalg kan finde sted 3
gange.
Den samlede funktionstid er begrænset til en samlet periode på
maksimalt 8 år inden for enhver
sammenhængende periode på 12
år. Valgperioden på 2 år kan nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 8 år
nås.
Valget afgøres ved absolut majoritet, dvs. med over halvdelen af
de afgivne stemmer. Opnås sådan majoritet ikke ved 2 afstemninger, foretages valg mellem de
2, der ved 2. afstemning har opnået flest stemmer.

En periode på op til 8 år med valg
hver 2. år giver mulighed for genvalg op til 3 gange.
Den foreslåede bestemmelse sikrer fleksibilitet ved at formanden
kan lægge de 8 år på et hvilket
som helst tidspunkt inden for en
vilkårlig periode på 12 år.
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19. Repræsentation i udvalg mv.
19.1
Medlemskab af Lægeforeningens
interne udvalg, komitéer, nævn,
arbejdsgrupper mv. såvel som af
eksterne udvalg er begrænset til
en sammenhængende medlemsperiode på maksimalt seks år.
Bestyrelsen kan efter konkret
vurdering i ekstraordinære tilfælde og for en tidsbegrænset
periode dispensere fra denne bestemmelse.

19.2
Beregning af en samlet medlemsperiode gælder i forhold til
den indstillings- eller udpegningsberettigede part. Nyvalg efter indstilling eller udpegning
fra anden indstillings- eller udpegningsberettiget part kan
finde sted for en ny sammenhængende medlemsperiode på
maksimalt 6 år, uanset at den
samlede medlemsperiode herved
overstiger seks år.

19.1
Medlemskab af Lægeforeningens
interne udvalg, komitéer, nævn,
arbejdsgrupper mv. såvel som af
eksterne udvalg er begrænset til
en samlet medlemsperiode på
maksimalt 8 år fordelt på valgperioder af 2 år, jf. pkt 19.3. Bestyrelsen kan efter konkret vurdering i ekstraordinære tilfælde og
for en tidsbegrænset periode dispensere fra denne bestemmelse.

19.2
Beregning af en samlet medlemsperiode gælder i forhold til
den indstillings- eller udpegningsberettigede part. Nyvalg efter indstilling eller udpegning
fra anden indstillings- eller udpegningsberettiget part til
samme post kan finde sted for en
ny samlet medlemsperiode på
maksimalt 8 år, uanset at den
samlede medlemsperiode herved
overstiger 8 år, jf. pkt. 19.3
19.3
Medlemskab af udvalg mv. på
samme post og for den samme
indstiller, er begrænset til en
samlet medlemsperiode på maksimalt 8 år inden for enhver sammenhængende periode på 12 år
med valgperioder på 2 år, der
dog nedsættes til 1 år, hvis den
maksimale funktionsperiode på
8 år nås.

Forslaget indebærer, at funktionstid på op til 8 år gennemføres
konsekvent for alle tillidsvalgte –
også udvalg, komitéer, nævn, arbejdsgrupper mv. og med valgperioder på 2 år

Baggrunden for forslaget er, at
de nuværende vedtægter ikke
sikrer, at ånden i vedtægterne
om funktionstidsregler følges.
Det betyder, at det med de gældende vedtægter er muligt at
genopstille for den samme indstiller på den samme post, hvis
man blot kortvarigt har været
fraværende på posten.
Den foreslåede bestemmelse sikrer fleksibilitet ved at medlemmet kan lægge de 8 år på et hvilket som helst tidspunkt inden
for en vilkårlig periode på 12 år.
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Medlemmer kan som hidtil opstille til den samme post indstillet af en anden indstiller eller til
en anden post opstillet af den
samme indstiller uden hensyntagen til tidligere valgperioder.

31. Overgangsbestemmelse
Bestemmelserne om funktionstider på 8 år i pkt. 16.4, 16.5, 16.6,
19.1, pkt. 19.2 og pkt. 19.3 træder i
kraft straks på Lægemødet 2021
og omfatter medlemmer, der
vælges for første gang (nyvalg).
Medlemmer, der er eller har været valgt eller udpeget under de
nuværende funktionstidsregler
er også omfattet af ændringerne
fra Lægemødet 2021, idet bestemmelsen om funktionstid på
8 år for disse medlemmer dog
først træder i kraft fra og med
Lægemødet 2027.
Bestemmelsen om valgperioder
på 2 år træder i kraft straks på
Lægemødet 2021.

Bestemmelsen præciserer, at
forslaget om funktionstid på 8 år
træder i kraft ved vedtagelse på
Lægemødet 2021. Det betyder, at
medlemmer der er på valg på
Lægemødet 2021 vælges for 2 år
med en maksimal funktionsperiode på 8 år.
Det præciseres dog i andet afsnit, at de medlemmer, der på
Lægemødet 2021 har haft en
samlet funktionsperiode på 6 år,
ikke kan genopstille til en yderligere 2 års periode på Lægemødet. For deres vedkommende
træder 8 årsreglen først i kraft på
Lægemødet 2027, hvorefter de
bliver omfattet af reglerne på
dette tidspunkt. Hermed præciseres det, at reglen ikke er indført for at tilgodese medlemmer,
der efter de gældende regler
skulle fratræde på Lægemødet
2021.
Det præciseres i bestemmelse, at
medlemmer, der allerede er eller
har været valgt eller udpeget efter de gældende funktionstidsregler (max. 6 år) først bliver omfattet af 8 års reglen i 2027. Det
betyder, at de frem til 2027 har
en maksimal funktionstid på 6
år. De vælges dog for 2 år allerede med virkning fra Lægemødet 2021. En konsekvens af dette
er, at valgperioden på 2 år dog
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nedsættes til 1 år, hvis den maksimale funktionsperiode på 6 år
nås.

Forslaget kan anbefales af:
FAS
PLO
Yngre Læger
Grønlands Lægeforening
Færøernes Lægeforening

Har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til forslaget:
Foreningen af Pensionerede Læger
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