
 

 

Vedtægter for Yngre Læger Region Midtjylland  
 
§ 1 
 
Stk. 1  
Yngre Læger (YL) Region Midtjylland er det koordinerende organ for de i Region Midtjylland beliggende 
institutioners Yngre Lægeråd, herunder Yngre Lægeråd for yngre læger i almen praksis. Yngre Læger 
Region Midtjylland varetager på regionsplan yngre lægers interesser med mindre der imellem Regions 
Lægerådet og andre lægegrupper er truffet anden aftale. 
 
Stk. 2  
Sager af principiel karakter (f.eks. visse sager vedrørende løn- og ansættelsesforhold) kan kun forhandles og 
afgøres i samråd med YL’s Bestyrelse. 
 
Stk. 3  
Alle yngre læger, der arbejder i Region Midtjylland (for arbejdsløse: bosiddende) kan deltage i Yngre Læger 
Region Midtjyllands ordinære møder. 
 
Stk. 4  
Til møderne inviteres også Yngre Læger i Region Midtjyllands kontaktperson(er) i Yngre Lægers Bestyrelse. 
  
§ 2 
 
Stk. 1  
Yngre Læger Region Midtjylland sammensættes af fællestillidsrepræsentanter (FTR) - herunder ”kontakt 
FTR”, AUH - og de FTR-suppleanter som er opregnet i ”Aftale om FTR-struktur mellem Region Midtjylland 
og Yngre Læger, 2012, pkt. 2* (med tillæg af aftale om FTR-struktur AUH, 2018)”, formandskabet og Yngre 
Lægerådsformænd fra hver institution i regionen samt et medlem fra de arbejdsløses eventuelle Yngre 
Lægeråd 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 Midtjylland. Dette gælder også GYL 
repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers Repræsentantskab. 
 
Stk. 3  
Stemmeberettigede medlemmer af Yngre Læger Region Midtjylland er de under § 2, stk. 1 og stk. 2 
nævnte. Ved forfald har disses suppleanter stemmeret. 
 
Stk. 4  
De regionale formænd fra de øvrige søjler i Lægeforeningen kan deltage i Yngre Læger Region Midtjyllands 
møder som observatører.  
 
Stk. 5  
Yngre Læger Region Midtjylland konstituerer sig på det ordinære møde i efteråret i ulige år ved først 
afholdte møde i Yngre Læger Region Midtjylland eller det tidspunkt, hvorfra valget til Yngre Lægers 
repræsentantskab valggruppe B, er gældende. På mødet vælger Yngre Læger Region Midtjylland en 
formand og dernæst 2 næstformænd. Valget sker ved almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede 
fremmødte. 
 

*) Eller eventuel fremtidige aftaler der måtte afløse disse.   



 

 

Stk. 6  
Funktionstiden for formand og næstformænd er 2 år ad gangen, til umiddelbart genvalg i 2 + 2 år - eller i alt 
6 år - dog længst til næstfølgende konstituerende møde jf. §2, stk. 5.  
 
Stk. 7  
Ved vakance af formand fungerer en af næstformændene som formand, indtil nyvalg kan finde sted på 
førstkommende møde. 
 
§ 3 
 
Stk. 1  
Der er normalt møde i Yngre Læger Region Midtjylland 8 gange årligt. Der udarbejdes mødeplan for et halvt 
år ad gangen. Indkaldelse/dagsorden udsendes en uge inden mødet, til de i §2, stk. 1 og stk. 2 nævnte 
medlemmer, alle TR i regionen samt de yngre læger i Region Midtjylland, der har bedt om at komme på 
YLRM-mailinglisten. 
 
Stk. 2  
Ekstraordinære møder i Yngre Læger Region Midtjylland kan afholdes på begæring af 3 stemmeberettigede 
medlemmer ved skriftlig, motiveret dagsorden med mindst to ugers varsel. 
  
§ 4 
 
Stk. 1  
Yngre Læger Region Midtjylland er repræsenteret i Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland med p.t. 2 
repræsentanter (pr. 1.1 2018). 
  
Stk. 2  
Udgangspunktet er, at formanden for Yngre Læger Region Midtjylland i sin funktionstid er født medlem af 
Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland. Herudover vælger Yngre Læger Region Midtjylland på 
konstituerende møde i efteråret, ulige år – af og blandt sine medlemmer – 1 yderligere repræsentant (og 
en suppleant) til Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland ved almindeligt flertal. Ønsker formanden for 
Yngre Læger Region Midtjylland ikke at sidde i Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland vælges i stedet 
for denne en repræsentant. 
 
Stk. 3  
Ved vakance skal nyvalg til Bestyrelsen for Lægeforeningen Midtjylland finde sted på førstkommende møde 
i Yngre Læger Region Midtjylland. 
 
§ 5 
 
Stk. 1  
Forslag til ændring i disse vedtægter skal fremsættes på et møde i Yngre Læger Region Midtjylland og 
kræver 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Yngre 
Lægers Bestyrelse.  
 
  



 

 

§ 6 
 
Stk. 1  
Hvis et medlem forlader Region Midtjylland eller overgår til en anden delforening i Lægeforeningen, skal 
vedkommende straks nedlægge sine eventuelle mandater i Yngre Læger Region Midtjylland, Bestyrelsen for 
Lægeforeningen Midtjylland og øvrige poster, der varetages. Dog kan formandskabet i Yngre Læger Region 
Midtjylland søges om dispensation fra dette i op til 6 måneder. 
 

Stk. 2.  

Bestemmelserne i stk. 1 gælder også for mandater under Videreuddannelsesregion Nord (Det Regionale 

Råd og ansættelsesudvalg). Dog kan formandskabet, for så vidt angår disse mandater, konkret give 

dispensation udover 6 måneder, såfremt medlemmet flytter til Region Nordjylland (som er en del af 

Videreuddannelsesregion Nord).  

§ 7 
 
Disse vedtægter træder i kraft efter vedtagelse på Yngre Læger Region Midtjyllands møder den 15. juni og 
10. september 2018 og efterfølgende godkendelse fra medlemmerne af Yngre Lægers Bestyrelse. 
 
 
Godkendt af Yngre Lægers Bestyrelse den 20. september 2018.  


