
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Retningslinjer for valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter til Lægefor-
eningens repræsentantskab 

 
 
1. Formål 

I henhold til vedtægter for Foreningen af Pensionerede Læger, pkt. 6.1, fastsætter Lægefor-
eningens bestyrelse retningslinjer for valg af pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger til 
Lægeforeningens repræsentantskab. 

Retningslinjerne skal sikre en fælles og ensartet valgprocedure i Lægeforeningens fem regio-
ner. 

 
 
2. Foreningens bestyrelse 

Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse består af de til enhver tid valgte repræsen- 
tanter for de pensionerede og ikke-erhvervsaktive læger i Lægeforeningens repræsentant-
skab. Repræsentanter og suppleanter vælges af pensionerede og ikke-erhvervsaktive med- 
lemmer inden for hver af landets fem regioner i henhold til nedenstående retningslinjer. 

 
 
3. Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentation i Lægeforeningens repræ- 
sentantskab 

Pensionister eller ikke-erhvervsaktive medlemmers repræsentation i Lægeforeningens re- 
præsentantskab udgør 11 repræsentanter, jf.  Lægeforeningens vedtægter, pkt. 11.2. 

Fordelingen af repræsentanter i de fem regioner sker efter største brøks metode. 

Bemærkning: 

I de tilfælde hvor den største brøks metode medfører, at en region ikke får noget mandat, om-
regnes fordelingen efter største brøks metode efter at den pågældende region er tildelt et for-
lods mandat. 

I de tilfælde hvor Lægeforeningen Hovedstaden ved største brøks metode får flere end 3 
mandater, fordeles de overskydende mandater til de regioner, som kun har opnået 1 mandat. 
Fordelingen sker i rækkefølge efter medlemstallets størrelse. 

 
 
4. Tidspunkt for valg 

Valg af Foreningen af Pensionerede Lægers repræsentanter/suppleanter til Lægeforeningens 
repræsentantskab afholdes hvert år i 2. uge af november måned. Valgene afholdes i de regi- 
oner, hvor der er repræsentanter/suppleanter på valg. 

Hver region kan have samme antal suppleanter som repræsentanter. Valgene afvikles af Læ-
geforeningens regionale sekretariater efter fælles retningslinjer.  
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5. Valgbarhed og stemmeret 

Alle medlemmer af Foreningen af Pensionerede Læger er valgbare og har stemmeret i den re-
gion, hvor de har bopæl. 

En kandidat kan ikke vælge alene at lade sig opstille som enten repræsentant eller supple-
ant, men skal modtage valg i overensstemmelse med opnået stemmetal. 

Der opnås valg som repræsentant(er) efter opnået stemmetal. 

De kandidater, der ikke opnår valg som repræsentant(er) bliver suppleant(er). I regioner 
med flere suppleanter afgøres den indbyrdes fordeling af suppleantposterne (1., 2. eller 3. 
suppleant) af det opnået stemmetal. 

Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 
 
 
6. Valgperiode 

Valgperiode og maksimal funktionsperiode følger de til enhver tid gældende regler for re-
præsentation i udvalg mv. i Lægeforeningens vedtægter og dertil knyttede overgangsbe-
stemmelser.  Suppleanters valgperiode tæller ikke med i den maksimale funktionsperiode, 
hvis suppleanten ind- træder i bestyrelsen. 

Repræsentanten/suppleanten anses for valgt efter afholdelse af valghandlingen og repræ- 
sentanterne indtræder derefter i Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse. 

 
 
7. Bekendtgørelse af valg 

Valgene bekendtgøres senest i starten af september måned i ved mail til alle medlemmer af 
Foreningen af Pensionerede Læger, i papirudgaven af Ugeskrift for Læger og på Lægefor- 
eningens hjemmeside. Samtidig anmodes eventuelle kandidater til valget om at meddele de-
res kandidatur til det regionale sekretariat, der derefter orienterer Foreningen af Pensione-
rede Lægers bestyrelse. 

Kandidatur til valget skal være meddelt senest en måned før valgets afholdelse dvs. senest i 
2. uge af oktober. 

 
Senest 14 dage før valgets afholdelse skal den samlede kandidatliste offentliggøres på Læge- 
foreningens hjemmeside. Lægeforeningens fem regionale sekretariater offentliggør samtidig 
regionens kandidatliste og kandidaternes valgoplæg. 

 
 
8. Afvikling af valg 

Valgene afvikles af Lægeforeningens fem regioner. 

Afstemning sker elektronisk. Der kan kun afgives en stemme blandt de opstillede kandida-

ter. Der kan stemmes på kandidater i medlemmets egen bopælsregion. 

 
9. Valg i utide 

Ved valg i utide indtræder suppleanten i Foreningen af Pensionerede Lægers bestyrelse indtil 
det ordinære valg førstkommende november måned. Den indbyrdes fordeling af suppleant- 
posterne afgør, hvilken suppleant, der indtræder, jf. pkt. 5. 

Er der ingen suppleanter i regionen foretages nyvalg gældende for en ny valgperiode, forstået 
som tidsrummet fra nyvalg til nærmeste ordinære novembervalg efter 2 år. 
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