
 

 

 
 
Lægeforeningens bestyrelses forslag til ændring af standardvedtægten for Lægeforeningens 

regionale repræsentationer ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 12.-13. maj 2023. 

 
Forslag til ændring af standardvedtægten for Lægeforeningens regionale repræsentationer god-

kendes af repræsentantskabet dvs. ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde. jfr.  

Lægeforeningens vedtægter, pkt.5.1.  

Ifølge samme vedtægts pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. of-

fentliggøres 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 repræsen-

tantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag: 

 

Standardvedtægt for Lægeforeningens regionale repræsentationer 

 

Nugældende vedtægt Forslag til ændring Motivation for ændrings-

forslag 

3. Bestyrelsen  

 

Ingen ændringer. 

3.1 Den regionale repræsen-

tations faglige og politiske 

aktiviteter inden for Region 

X varetages af Bestyrelsen. 

 

 

3.1 Den regionale repræsen-

tations faglige og politiske 

aktiviteter inden for Region 

X varetages af Bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen består af 6 med-

lemmer og en formand. 

 

I ændringsforslaget er ”be-

styrelsen består af 6 med-

lemmer og en formand” flyt-

tet fra pkt. 3.2 til pkt. 3.1. 

 

Ellers ingen indholdsmæs-

sige ændringer.  

3.2 Bestyrelsen består af 6 

medlemmer og en formand. 

De forhandlingsberettigede 

foreninger vælger eller ud-

pege hver 2 medlemmer i 

henhold til deres egne ved-

tægter.  

 

 

3.2 De forhandlingsberetti-

gede foreninger vælger eller 

udpeger hver 2 medlemmer 

til Bestyrelsen i henhold til 

deres egne vedtægter.  

 

Bestyrelsen vælger en for-

mand af sin midte.  

 

Den forhandlingsberettigede 

forening, der herefter kun er 

repræsenteret ved 1 ordi-

nært medlem, vælger yderli-

gere 1 ordinært medlem.   

 

 

Ændringsforslaget er en 

sammenskrivning af pkt. 3.2 

og 3.3 til nyt pkt. 3.2 med en  

ændret formulering.  

 

Det er med bestemmelsen 

præciseret, at de forhand-

lingsberettigede foreninger 

vælger eller udpeger med-

lemmer til Bestyrelsen, og at 

bestyrelsen vælger en for-

mand blandt disse.  

 

I sidste del af bestemmelsen 

præciseres det, at der vælges 

et ”ordinært” medlem. 

3.3 Repræsentanterne fra de 

forhandlingsberettigede for-

eninger vælger blandt sine 

 Indholdet i pkt. 3.3 er skrevet 

sammen med nyt pkt. 3.2 

med en lidt anden 
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udpegede medlemmer heref-

ter en formand. Den for-

handlingsberettigede for-

ening, der herefter kun er re-

præsenteret ved 1 medlem 

vælger yderligere 1 medlem 

til bestyrelsen.  

 

formulering. Der henvises til 

motivationen under æn-

dringsforslag til pkt. 3.2.  

 

Der indsættes et nyt pkt. 3.3, 

jf. neden for.  

3.3 Nyt pkt. 3.3 Vælges en formand ikke 

efter pkt. 3.2, kan medlem-

mer med hovedbeskæfti-

gelse i regionen, efter ind-

stilling fra deres forhand-

lingsberettigede forening i 

regionen, kandidere som re-

gional formand. 

 

Bestyrelsen vælger en for-

mand blandt de indstillede 

kandidater. 

 

 

 

 

 

Bestemmelsen er ny.  

 

Lægeforeningens bestyrelse 

ønsker med bestemmelse at 

udvide mulighederne for at 

kandidere til formandspo-

sten i sin regionale lægefor-

ening, når det ikke er muligt 

at vælge en formand efter 

pkt. 3.2.  

 

For at kandidere til posten 

som regional formand kræ-

ves at vedkommende er ind-

stillet af sin egen forhand-

lingsberettigede forening og 

har hovedbeskæftigelse i re-

gionen.  

 

Igangsætning af processen i 

pkt. 3.3 sker, når proceduren 

for valg af formand efter pkt. 

3.2 anses for udtømt.  

 

De nærmere bestemmelser 

om proces m.v. beskrives i 

forretningsordenen for den 

regionale bestyrelse.  

 

Det er Bestyrelsen, som væl-

ger formanden. 

 

3.4 Nyt pkt. 
 
 
 
 

3.4 Er der flere kandidater til 

formandsposten, efter be-

stemmelsen i pkt. 3.2 eller 

pkt. 3.3, vælges formanden af 

bestyrelsen ved simpel 

stemmeflerhed.  

 

Bestemmelsen er ny.  

 

Det har ikke tidligere været 

reguleret, hvordan Bestyrel-

sen skal forholde sig, hvis 

der er flere, som gerne vil 

være formand.  

 



 

 
3/4 

Er der stemmelighed træffes 

valget ved lodtrækning.  

  

Bestyrelsen beslutter selv, 

hvordan afstemningen skal 

foregå. 

 

 

 

Derfor indsættes en ny be-

stemmelse, som både gælder 

valg af formand efter pkt. 3.2 

og efter pkt. 3.3.  

 

Med bestemmelsen gøres 

det klart, at valget i så fald 

afgøres af Bestyrelsen ved 

simpel stemmeflerhed. Ved 

stemmelighed trækkes der 

lod.  

 

Bestyrelsen beslutter selv, 

hvordan afstemningen skal 

foregå. Hermed menes, at de 

selv kan beslutte, om af-

stemningen skal foregå ved 

håndsoprækning eller ved 

skriftlig afstemning. 
 

Gældende pkt. 3.4 bliver til 

pkt. 3.5, jf. neden for. 

  

3.4 Medmindre andet vedta-

ges af den enkelte forhand-

lingsberettigede forening, 

indgår formændene for den 

forhandlingsberettigede or-

ganisations regionale repræ-

sentation i bestyrelsen for 

Lægeforeningens lokale re-

præsentation, som den ene 

repræsentant for den for-

handlingsberettigede for-

ening. 

 

3.5 Medmindre andet vedta-

ges af den enkelte forhand-

lingsberettigede forening, 

indgår formændene for den 

forhandlingsberettigede or-

ganisations regionale repræ-

sentation i bestyrelsen for 

Lægeforeningens regionale 

repræsentation, som den 

ene repræsentant for den 

forhandlingsberettigede for-

ening. 

Gældende pkt. 3.4 bliver til 

pkt. 3.5, og ”Lægeforenin-

gens lokale repræsentation” 

ændres rettelig til ”Lægefor-

eningens regionale repræ-

sentation”.   

 

Der indsættes et nyt pkt. 3.4, 

jf. oven for.  

 

 

3.5 Medlemskab af bestyrel-

sen er omfattet af Lægefor-

eningens vedtægter om re-

præsentation i udvalg mv., 

pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af 

medlemskab/repræsenta-

tion i en valgperiode. 

3.6 Medlemskab af bestyrel-

sen er omfattet af Lægefor-

eningens vedtægter om re-

præsentation i udvalg mv., 

pkt. 19 og pkt. 21 om ophør af 

medlemskab/repræsenta-

tion i en valgperiode. 

 

Gældende pkt. 3.5 bliver til 

pkt. 3.6 uden indholdsmæs-

sige ændringer.  

 

Der indsættes et nyt pkt. 3.5, 

jf. oven for.  

4. Formanden   Ingen ændringer 
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4.1 Formanden vælges i hen-

hold til pkt. 3.3 for en 2-årig 

periode med mulighed for 

genvalg 3 gange svarende til 

i alt 8 år. Den samlede funk-

tionstid er begrænset til en 

samlet periode på maksi-

malt 8 år inden for enhver 

sammenhængende periode 

på 12 år. Valgperioden på 2 

år nedsættes til 1 år, hvis den 

maksimale funktionstid på 8 

år nås.  

 

4.1 Formanden vælges for en 

2-årig periode med mulighed 

for genvalg 3 gange svarende 

til i alt 8 år. Den samlede 

funktionstid er begrænset til 

en samlet periode på maksi-

malt 8 år inden for enhver 

sammenhængende periode 

på 12 år. Valgperioden på 2 

år nedsættes til 1 år, hvis den 

maksimale funktionstid på 8 

år nås.  

 

”i henhold til pkt. 3.3” slet-

tes, da den er overflødig.   

 

 

4.2 Formanden for den regi-

onale lægeforening kan ikke 

samtidigt være regional for-

mand for en af de forhand-

lingsberettigede foreninger.  

 

 Ingen ændringer.  

4.3 Formandens medlem-

skab af bestyrelsen er omfat-

tet af Lægeforeningens ved-

tægter om repræsentation i 

udvalg mv., pkt. 19 og pkt. 21 

om ophør af medlem-

skab/repræsentation i en 

valgperiode. 

 

 Ingen ændringer.  

 
 
 
 
 
 


