Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af Lægeforeningens vedtægter ved Læge- og
repræsentantskabsmødet den 20.-21. maj 2022
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

Forslag til ændring

11. Repræsentantskabet
11.2 Repræsentantskabet består af
• 107 repræsentanter
valgt af henholdsvis
de forhandlingsberettigede foreninger
i henhold til disse
foreningers vedtægter og af foreningens
medlemmer, der er
pensionister eller
ikke-erhvervsaktive,
opgjort af Lægeforeningen 1 måned
forud for Lægemødet. Repræsentationen skal forholdsmæssigt svare til antallet af medlemmer
i de respektive grupper, idet pensionister og andre ikkeerhvervsaktive i forhold til deres antal
får halvt så mange
repræsentanter (afrundet) som de erhvervsaktive. Valg af
repræsentanter for
ikke-erhvervsaktive
medlemmer

11. Repræsentantskabet
11.2 Repræsentantskabet består af
• 107 repræsentanter
valgt af henholdsvis
de forhandlingsberettigede foreninger
i henhold til disse
foreningers vedtægter og af foreningens
medlemmer, der er
pensionister eller
ikke-erhvervsaktive.
• Ved fordelingen af
repræsentanter tildeles pensionister
og andre ikke-erhvervsaktive forlods
11 repræsentanter,
hvorefter de øvrige
repræsentanter fordeles, så repræsentationen forholdsmæssigt svarer til
antallet af medlemmer i de respektive
forhandlingsberettigede foreninger.
• Hvis en forhandlingsberettiget forening ikke opnår
mindst 12 repræsentanter fordeles et

Motivation for ændringsforslag
Bestyrelsen ønsker med bestemmelsen, at den mindste
forhandlingsberettigede forenings antal repræsentanter
altid er større end antallet af
pensionister og andre-ikke
erhvervsaktives repræsentanter.
Den foreslåede bestemmelse
sikrer derfor, at pensionister
og andre ikke-erhvervsaktive får et fast antal repræsentanter i repræsentantskabet uanset deres størrelse. Samtidig sikrer bestemmelsen, at en forhandlingsberettigede forenings
repræsentation altid skal
være større end det antal repræsentanter, som pensionister og andre ikke-erhvervsaktive har.
Der er i forslaget derfor indsat et fast antal repræsentanter til pensionister og andre ikke-erhvervsaktive på
11 repræsentanter, og en bestemmelse om, at den mindste forhandlingsberettigede

•

afholdes af Lægeforeningens Bestyrelse.
Formændene eller
næstformændene
for Lægeforeningerne i Grønland og
på Færøerne.

•

Nyt punkt

antal repræsentanter til den forhandlingsberettigede forening, så denne opnår samlet 12 repræsentanter. De resterende repræsentanter fordeles derefter
mellem de øvrige
forhandlingsberettigede foreninger, så
repræsentationen
forholdsmæssigt
svarer til antallet af
deres medlemmer.
Formændene eller
næstformændene
for Lægeforeningerne i Grønland og
på Færøerne.

11.3 Fordelingen af repræsentanter opgøres af Lægeforeningen pr. 10. januar eller første hverdag derefter.

forening altid skal have
mindst 12 repræsentanter.
Der er derudover sket en opsplitning af bestemmelsen,
så opgørelsestidspunktet
har fået sin eget pkt. 11.3, jf.
nedenfor, og afholdelse af
valg af repræsentanter for
ikke-erhvervsaktive medlemmer, har fået eget pkt.
11.4, jf. nedenfor.

Opgørelsestidspunktet er pt.
en del af pkt. 11.2, men får
med ændringsforslaget nu et
selvstændigt punkt af hensyn til læsbarheden af pkt.
11.2.
Samtidig ændres opgørelsestidspunktet fra gældende
”1 måned forud for Lægemødet” til, at fordelingen sker
på baggrund af opgørelse pr.
10. januar eller første hverdag derefter.
Bestemmelsen skal sikre, at
repræsentantskabet opgøres
tidligere end i dag.
Den tidligere opgørelse skal
ses i sammenhæng med ændringsforslaget til pkt. 12.2
om tidligere indkaldelse.

Nyt punkt

11.4 Valg af repræsentanter
for ikke-erhvervsaktive

Bestemmelsen er pt. en del
af pkt. 11.2, men får nu en
selvstændig bestemmelse af
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Nyt punkt

medlemmer afholdes af Lægeforeningens bestyrelse.

hensyn til læsbarheden af
pkt. 11.2.

11.5 Repræsentantskabet offentliggøres overfor medlemmerne senest pr. 1. marts
eller første hverdag derefter.

Repræsentantskabet er Lægeforeningens højeste myndighed i fælles stands-og
sundhedspolitiske spørgsmål.
Bestemmelsen er ny og skal
understøtte repræsentantskabets synlighed over for
foreningens medlemmer og
styrke demokratiet i foreningen. Derfor foreslås det, at
repræsentantskabet offentliggøres overfor medlemmerne senest pr. 1. marts eller første hverdag derefter.
Formuleringen ”overfor
medlemmerne” betyder, at
offentliggørelsen vil ske bag
log-in og derfor kun vil være
synlig for medlemmer af Lægeforeningen. Det betyder, at
der kan tilvejebringes en løsning, som ikke kræver samtykke til offentliggørelse fra
den enkelte repræsentant i
overensstemmelse med de
persondataretlige regler.
Der er i dag ikke bestemmelser om offentliggørelse af repræsentantskabet.

12. Indkaldelse
12.2 Bestyrelsen indkalder til
Lægemødet. Indkaldelsen
sker med mindst 1 måneds
varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for Lægemødets afholdelse og en foreløbig dagsorden. Indkaldelsen sker i Lægeforeningens medier. Når endelig
dagsorden med bilag

12. Indkaldelse
12.2 Bestyrelsen indkalder til
Lægemødet. Indkaldelsen
sker med mindst 10 ugers
varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for Lægemødets afholdelse og en foreløbig dagsorden. Indkaldelsen sker i Lægeforeningens medier. Når endelig
dagsorden med bilag

Forslaget betyder, at det
vedtægtsfastsættes, at indkaldelsen til Lægemødet
skal ske med mindst 10
ugers varsel mod mindst 1
måneds varsel i dag.
Hensigten med ændringen
er, at det skal være muligt
for repræsentanter i god tid
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foreligger, udsendes denne
til repræsentanterne og gøres tilgængelig i Lægeforeningens medier.

foreligger, udsendes denne
til repræsentanterne og gøres tilgængelig i Lægeforeningens medier.

at kende tid, sted og en foreløbig dagsorden, så muligheden for bl.a. at give møde
øges.
Hensigten er også, at repræsentanterne skal have mulighed for at drøfte indhold
med medlemmerne.
Bestemmelsen skal ses i
sammenhæng med pkt. 11.3.

18. Bestyrelsens møder
18.3 Såfremt det begæres af
ét af medlemmerne af bestyrelsen, sker afstemning i
henhold til stemmevægt. De
udpegede formænd for de
forhandlingsberettigede foreninger har herunder et antal stemmer svarende til antallet af erhvervsaktive medlemmer i de forhandlingsberettigede foreninger, som de
repræsenterer, mens formanden har et antal stemmer svarende til halvdelen
af antallet af ikke-erhvervsaktive medlemmer, således
som det er opgjort op til det
seneste Lægemøde.

18. Bestyrelsens møder
18.3 Såfremt det begæres af
ét af medlemmerne af bestyrelsen, sker afstemning i
henhold til stemmevægt. De
udpegede formænd for de
forhandlingsberettigede foreninger har herunder et antal stemmer svarende til antallet af erhvervsaktive medlemmer i de forhandlingsberettigede foreninger, som de
repræsenterer, mens formanden har et antal stemmer svarende til halvdelen
af antallet af ikke-erhvervsaktive medlemmer, således
som det er opgjort pr. 10. januar eller første hverdag
derefter.
For at beslutningen skal
have gyldighed, skal mindst
halvdelen af stemmerne og
mindst to forhandlingsberettigede foreningers stemmevægte støtte beslutningen.

Bestyrelsen finder det vigtigt, at beslutningsprocessen
i bestyrelsen opleves demokratisk og sikrer, at en forening ikke, alene på grund af
sin størrelse, kan beslutte,
hvad der skal gælde.
Som noget nyt foreslås, at
for at beslutningen skal have
gyldighed, skal mindst halvdelen af stemmerne og
mindst to af de forhandlingsberettigede foreningers
stemmevægte støtte beslutningen.
Samtidig ændres opgørelsestidspunktet af stemmer
til 10. januar eller første
hverdag derefter, som er
samme tidspunkt som i pkt.
11.3 om opgørelsestidspunkt
for fordelingen af repræsentanter.
Der er med bestemmelsen
ikke ændret i, hvordan fordelingen af stemmer sker,
hvem stemmerne tilfalder,
eller hvilke medlemmer af
bestyrelsen, der kan begære
afstemning med stemmevægte.
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Forslaget kan anbefales af:

Bemærkninger:

FAS
PLO
Yngre Læger
Foreningen af Pensionerede Læger (FPL)

FPL kan give sin tilslutning til pkt. 11, dog med
et ønske om, at Lægeforeningen følger udviklingen i medlemsgruppernes sammensætning
med henblik på at genoverveje beslutningen,
hvis medlemssammensætningen væsentligt
ændres.

Færøernes Lægeforening
Grønlands Lægeforening
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