
VEDTÆGTER FOR 

Yngre Læger i Region Nordjylland 

(Yngre Lægerådet i Region Nordjylland) 

 

§ 1 FORENINGENS NAVN 

Stk.1. Foreningens navn er Yngre Lægerådet i Region Nordjylland (herefter YLR-N). 

YLR-N udgør den lokale del af Foreningen af Yngre Læger i Region Nordjylland og er som 

sådan delforening i Lægeforeningen Nordjylland.  

 

§ 2 FORENINGENS FORMÅL 

Stk. 1. YLR-N’s formål er at samle de yngre læger i regionen, at varetage og fremme deres 

interesser, at opretholde gode og kollegiale forhold og at koordinere aktiviteten med de øvrige 

delforeninger under Lægeforeningen. 

Stk. 2. YLR-N er koordinerende organ for Region Nordjyllands Yngre Lægeråd ved 

institutionerne og repræsenterer i overensstemmelse med Lægeforeningen Nordjylland i lokale 

anliggender regionens yngre læger over for andre personalegrupper organiseret på regions-

basis samt over for regionale myndigheder og organisationer, medmindre der mellem YLR-N 

og andre lægegrupper er truffet anden aftale, jf. YL’s vedtægter § 6, stk. 3. 

Forhold af principiel foreningsmæssig karakter - udover de i overenskomsterne fastlagte 

rammer - skal forelægges YL’s bestyrelse til kommentar og afgørelse. YL’s bestyrelse afgør i 

tvivlstilfælde, hvilke forhold der har principiel karakter. 

YLR-N’s arbejde formidles så vidt muligt gennem Lægeforeningen Nordjylland og dennes 

udvalg. 

Stk. 3. YLR-N foranstalter, dels i samarbejde med de øvrige delforeninger i Lægeforeningen 

Nordjylland, dels i samarbejde med de lokale Yngre Lægeråd ved institutionerne efter- og 

videreuddannelse samt støtte til yngre lægers forskning på det videnskabelige område. 

 

§ 3 FORENINGENS STRUKTUR 

Stk. 1. YLR-N sammensættes af regionens repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers 

repræsentantskab, tillidsrepræsentanter fra regionens institutioner samt mindst et medlem fra 

hvert Yngre Lægeråd ved institutionerne i Region Nordjylland, jf. YL’s vedtægter § 6. Dog 

tilstræbes, at Aalborg Sygehus repræsenteres med et antal, der forholdsmæssigt svarer til det 

antal læger i regionen, institutionen repræsenterer. 

Stk. 2. YLR-N’s højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes årligt i 1. kvartal. 



Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 1 måneds varsel, enten skriftligt til 

medlemmerne, via elektronisk post eller ved meddelelse i Ugeskriftet. 

Stk. 3. Generalforsamlingen i YLR-N åbnes af formanden for YLR-N eller en repræsentant 

for YLR-N og ledes af en dirigent, der ikke behøver at være medlem af YLR-N. 

Ved afstemning er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt. I tilfælde af stemmelighed ved 

personvalg afgøres valget straks ved lodtrækning. 

Ved andre afstemninger med stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt blot et af de fremmødte medlemmer fremsætter 

krav herom. YLR-N eller 1/3 af de fremmødte medlemmer kan forlange, at forslaget behandles 

på en ekstraordinær generalforsamling inden endelig vedtagelse. 

Stk. 4. Emner der ønskes forelagt, skal sendes til formanden senest 3 uger før 

generalforsamlingen. Kun emner, der er optaget på dagsordenen, kan bringes til afstemning. 

Faste punkter på dagsordenen er: 1) beretning fra YLR-N, 2) valg af formand og næstformand 

i tilfælde af en valgperiodes udløb, 3) eventuelt. 

Dagsordenen kan efter behov indeholde et punkt med drøftelse af YL’s politik, f.eks. m.h.p. 

formulering af overenskomstkrav. En eller flere repræsentanter fra YL’s bestyrelse deltager 

under dette punkt. 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, af 1/3 af YLR-N eller 

af 1/3 af YL’s medlemmer i Region Nordjylland. Motiveret indkaldelse sker enten med brev 

eller via elektronisk post med 1 uges varsel, og ekstraordinær generalforsamling skal 

afholdes senest 21 dage fra kravets fremsættelse. 

Forretningsordenen for ekstraordinær generalforsamling er den samme som for den 

ordinære generalforsamling, jf. stk. 3. 

 

§ 4 INTERN STRUKTUR 

Stk. 1. Yngre Lægerådet i Region Nordjylland ledes af et formandskab bestående af en 

formand og indtil 3 næstformænd. Formanden repræsenterer YLR-N udadtil. 

Sekretariatsfunktionen varetages af Lægeforeningen Nordjylland. 

Stk. 2. Formanden og næstformænd vælges på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Valg af formandskab sker normalt ved håndsoprækning, jf. dog YLR-N’s vedtægter 

§ 3, stk. 3. Hvis der er opstillet mere end 2 kandidater, og ingen af disse opnår mere end 

halvdelen af de afgivne stemmer, foretages bundet omvalg mellem de 2 kandidater, der 

har opnået det højeste stemmetal. Opnår de 2 kandidater herved lige mange stemmer, 

afgøres valget ved lodtrækning. Opnår flere kandidater alle det samme næsthøjeste 

stemmetal, afgøres det straks ved lodtrækning, hvilken af de pågældende, der skal på 

omvalg med den kandidat, der opnåede højeste stemmetal. 



Stk. 4. Valgperioden for formanden og næstformænd er 2 år med mulighed for genvalg i 

yderligere 2 valgperioder medførende maksimal funktionstid på 6 år. Opstår der vakance på 

formands- eller næstformandsposten, konstituerer YLR-N en formand eller næstformand for 

resten af valgperioden eller dele heraf. 

Stk. 5. Formanden og næstformænd kan fungere, så længe de er medlemmer af YL i Region 

Nordjylland.  

Stk. 6. YLR-N holder normalt møde 1 gang hver anden måned, fraset juli og august måneder, 

vanligvis den 3. tirsdag i måneden. Formanden er ansvarlig for mødernes tilrettelæggelse og 

foranlediger, at dagsordenen fremsendes til medlemmerne – ordentligvis mindst 1 uge før 

mødets afholdelse. Mødet er åbent for alle medlemmer af YL i Region Nordjylland. Dog er det 

kun medlemmer af YLR-N, der har stemmeret. 

Ekstraordinære møder kan indkaldes af formanden og skal indkaldes, hvis 3 medlemmer af 

YLR-N fremsætter ønske herom. Afstemninger afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de 

fremmødte medlemmer af YLR-N. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. YLR-N 

er beslutningsdygtigt, når repræsentanter for mindst 1/3 af Region Nordjyllands yngre lægeråd 

er tilstede. 

Stk. 7. YLR-N foranlediger opstilling af kandidater i Region Nordjyllands valgkreds til YL’s 

repræsentantskabs valggruppe B, jf. YL’s vedtægter § 7, stk. 3. 

 

§ 5 EKSTERN FUNKTION 

Stk. 1. YLR-Ns 2 medlemmer af Lægeforeningen Nordjyllands bestyrelse udpeges af YLR-N, 

idet formanden er født medlem af bestyrelsen. 

Stk. 2. I henhold til kommissoriet for Det Regionale Videreuddannelsesråd for Læger i Region 

Nordjylland udpeger YLR-N et antal medlemmer til dette. YLR-N indstiller endvidere 

medlemmer til regionale/nationale forsamlinger vedr. videreuddannelse. 

 

§ 6 VEDTÆGTSÆNDRINGER 

Stk. 1. Forslag til ændring af nærværende vedtægter kan fremsættes af ethvert medlem af 

YLR-N. 

Forslaget skal optages på førstkommende ordinære YLR-N’s møde som et selvstændigt punkt 

på dagsordenen og udsendes med brev eller elektronisk post til YLR-N’s medlemmer. 

Ved afstemning om ændringer i Yngre Lægerådet i Region Nordjyllands vedtægter kræves et 

flertal på 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer. Opnås et sådant flertal ikke, og 

ønsker YLR-N at fremme sagen, skal der, inden en måned efter den pågældende 

generalforsamlings afholdelse, udsendes indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

med det samme emne som eneste punkt på dagsordenen. På denne ekstraordinære 

generalforsamling kan beslutningen vedr. dette forslag vedtages med et simpelt flertal. 



I tilfælde af stemmelighed er forslaget forkastet. 

Vedtægtsændringer skal godkendes af YL’s bestyrelse. 

 

§ 7 UDVALG 

Stk. 1. YLR-N kan nedsætte udvalg m.h.p. løsning af forskellige opgaver. 

Stk. 2. YLR-N’s repræsentanter i udvalg, nedsat af andre, vælges på de for disse udvalg 

gældende tidspunkter for valg, med de for disse udvalg gældende funktionstider og med 

referencepligt til YLR-N. 

 

§ 8 ØKONOMI 

Stk. 1. Udgifter i forbindelse med YLR-N’s aktiviteter skal søges dækket via Yngre Lægers 

centrale fond for decentral aktivitet. Formanden for YLR-N er ansvarlig for ansøgning herom. 

 

§ 9 DIÆTER OG TRANSPORTGODTGØRELSE 

Stk. 1. YLR-N’s medlemmer har ret til befordringsgodtgørelse i henhold til Lægeforeningens 

takster ved deltagelse i såvel ordinære som ekstraordinære YLR-N- og Lægeforeningen 

Nordjylland møder. 

Stk. 2. Hvor YLR-N repræsentanter deltager i møder med arbejdsgiverne, afholdes udgifter til 

befordring og tabt arbejdsfortjeneste i henhold til tillidsrepræsentant- og ”MED”-reglerne. 

 

§ 10 OVERGANGSBESTEMMELSER M.M. 

Stk. 1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter godkendelse i YL’s bestyrelse. 

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen i YLR-N den 8. marts 2007 i Aalborg. 

Vedtægterne er godkendt af YL den 23. april 2007 efter enkelte rettelser. 

Stk. 2. YLR-N’s vedtægter skal til enhver tid holdes i overensstemmelse med YL’s og 

Lægeforeningens love. Såfremt der i en periode er uoverensstemmelse herimellem, viger 

YLR-N’s vedtægter for YL’s og Lægeforeningens love. 


