
 

VEDTÆGTER 

for 

 Yngre Læger Region Sjælland 

§1. 

Stk. 1 

Yngre Læger Region Sjælland er det koordinerende organ for fællestillidsrepræsentanter og Yngre 

Lægerådsformænd fra regionens institutioner, herunder for yngre læger i almen praksis samt evt. yngre 

lægeråd blandt arbejdsløse læger boende i regionen. Yngre Læger Region Sjælland varetager på 

regionsplan yngre lægers interesser overfor regionens myndigheder og organisationer – samt andre 

personalegrupper – med mindre der imellem Yngre Læger Region Sjælland og andre lægegrupper er truffet 

anden aftale. Yngre Læger Region Sjælland er et mødested for yngre læger i hele regionen og arrangerer 

sociale arrangementer for disse. 

Stk. 2 

Sager af principiel foreningsmæssig karakter (f.eks. sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold) kan kun 

forhandles og afgøres i samråd med Yngre Lægers bestyrelse. 

Stk. 3 

Alle yngre læger, der arbejder i Region Sjælland (for arbejdsløse: bosiddende) kan deltage i Yngre Læger 

Region Sjællands ordinære møder. 

Stk. 4 

Til møderne inviteres også Yngre Læger Region Sjællands kontaktperson(er) i Yngre Lægers bestyrelse. 

Derudover kan repræsentanter for Yngre Læger deltage efter behov. 

 

§2. 

Stk. 1 

Yngre Læger Region Sjællands øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2 

Der afholdes ordinær generalforsamling 1 gang årligt i oktober eller november. Alle medlemmer af Yngre 

Læger, der arbejder (for arbejdsløse: bor) i regionen er stemmeberettigede ved fremmøde. 

Stk. 3 

Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst 50 medlemmer ønsker dette. Der skal 

indkaldes med 4 ugers varsel. 

Stk. 4 

Dagsorden for generalforsamlingen skal varsles pr. e-mail til regionens yngre læger senest 2 uger inden 

generalforsamlingen. 

 



 

Stk. 5 

På generalforsamlingen afgiver formanden beretning, og der afholdes valg jf. §3 stk. 5. 

 

§3. 

Stk. 1 

Yngre Læger Region Sjælland sammensættes af fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter og Yngre 

Lægerådsformand for hver institution i regionen, herunder for yngre læger i almen praksis samt evt. Yngre 

Lægeråd blandt arbejdsløse boende i regionen. 

Stk. 2 

Samtlige repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers Repræsentantskab som arbejder (for arbejdsløse: 

bor) i regionen er fødte medlemmer af Yngre Læger Region Sjælland. 

Stk. 3 

Yngre Læger Region Sjælland har en formand og to næstformænd. Formandskabet vælges på 

generalforsamlingen for Yngre Læger Region Sjælland. Det bør tilstræbes, at formandskabet sammensættes 

med bred geografisk repræsentation på tværs af regionen. 

Stk. 4 

Stemmeberettigede medlemmer af Yngre Læger Region Sjælland er de under stk. 1, 2 og 3 nævnte. Ved 

forfald har suppleanter stemmeret. 

Stk. 5 

Funktionstiden for formand og næstformænd er 1 år med adgang til umiddelbart genvalg op til 5 gange (i 

alt 6 år). 

Stk. 6 

Ved vakance af formand fungerer en af næstformændene som formand indtil nyvalg kan finde sted på 

førstkommende møde. 

Stk. 7 

På generalforsamlingen kan der foretages valg af repræsentanter til udvalg under Lægeforeningen 

Sjælland, fx Redaktions-, Efteruddannelses- og Sundhedsudvalg. Ved vakancer kan valg til disse pladser 

endvidere foregå på øvrige møder i Yngre Læger Region Sjælland efter forudgående annoncering på 

mødets dagsorden. 

 

§4. 

Stk. 1 

Der er normalt møde i Yngre Læger Region Sjælland mindst 4 gange årligt, hvortil der tilstræbes indkaldt 

med 14 dages varsel ved fremsendelse af dagsorden for mødet til de enkelte medlemmer af Yngre Læger i 

Region Sjælland. Yderligere møder kan afholdes efter behov. 

 

Stk. 2 



 

 

Tilrettet ifølge vedtagelse på Yngre Læger Region Sjællands generalforsamling 4. oktober 2016. 

Godkendt af Yngre Lægers bestyrelse den 21. juni 2017. 

Ekstraordinære møder i Yngre Læger Region Sjælland kan afholdes på begæring af 2 medlemmer, og på 

formandskabets foranledning ved skriftlig, motiveret dagsorden med mindst 1 uges varsel. 

 

 

§5. 

Stk. 1 

Yngre Læger Region Sjælland er repræsenteret i bestyrelsen for Lægeforeningen Sjælland med 2 

repræsentanter + 1 suppleant, hvoraf den ene repræsentant udgøres af formanden for Yngre Læger Region 

Sjælland i dennes funktionstid. Den anden repræsentant samt suppleanten vælges på generalforsamlingen 

ved almindeligt flertal. Ved vakance foretages nyvalg jf. §7. 

 

§6. 

Stk.1 

Såfremt et medlem varigt forlader regionen – eller overgår til anden delforening – skal vedkommende 

straks nedlægge sine eventuelle mandater i henholdsvis Yngre Læger Region Sjælland og dettes 

formandskab, bestyrelsen for Lægeforeningen Sjælland, Yngre Lægers repræsentantskab m.v. Dog kan 

Yngre Læger Region Sjælland ansøges om dispensation fra dette i op til 6 måneder. 

Stk.2 

Der foretages indsuppleringsvalg til vakante tillidsposter på førstkommende møde i Yngre Læger Region 

Sjælland. Hvis det er påkrævet af tidsmæssige årsager, kan formandskabet foretage en midlertidig 

udpegning indtil næste møde i Yngre Læger Region Sjælland. 

 

§7. 

Stk. 1 

Forslag til ændring i herværende vedtægter skal være formandskabet i hænde senest 4 uger inden 

generalforsamlingen, og offentliggøres sammen med dagsorden pr. e-mail senest 2 uger inden 

generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ændring 

skal godkendes af Yngre Lægers bestyrelse. 

Nærværende vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på Yngre Læger Region Sjællands generalforsamling 

6. oktober 2006 og efter godkendelse i Yngre Lægers bestyrelse. 

Tilrettet ifølge vedtagelse på Yngre Læger Region Sjællands generalforsamling den 10. oktober 2008. 

Godkendt af Yngre Lægers bestyrelse den 10. januar 2009. 

Tilrettet ifølge vedtagelse på Yngre Læger Region Sjællands generalforsamling 5. oktober 2009 

Godkendt af Yngre Lægers bestyrelse den 3. november 2009. 

 



 

 


