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Sak 10.1 - Forslag om endring av lovenes § 3-1-2, 1. ledd tidspunkt for 

avholdelse av landsstyremøter – innstilling 
 

Sentralstyret har i møte den 18.1. 2012 vedtatt å fremlegge forslag om endring av 

Legeforeningens lover § 3-1-2, 1. ledd om tidspunkt for avholdelse av Legeforeningens 

landsstyremøter. Gjeldende lover tilsier at det årlige landsstyremøtet skal avholdes innen 

utgangen av mai. De regnskapsmessige hensyn som lå til grunn for denne bestemmelsen er 

ikke lenger til stede siden Legeforeningen etter nyere regnskapslovgivning har frist ut juni for 

godkjenning av regnskapet og ut juli for innsending til Brønnøysund. Også andre hensyn kan 

tale for at det bør kunne åpnes for en noe mer fleksibel periode for avvikling av møtene i 

fremtiden. Sentralstyrets forslag ble i brev av 27.2. 2012 sendt ut på bred organisasjonsmessig 

høring med høringsfrist 28.3. 2012. Sentralstyrets forslag er at § 3-1-2, 1. ledd endres slik: 

 
”Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen utgangen av juni måned.” (endring uthevet og feil 

opprettet). 

 

Ved høringsfristens utløp var det innkommet i alt 11 høringsuttalelser. 

 

Forslaget støttes av: 

Akershus legeforening 

Allmennlegeforeningen, som påpeker at det, trolig ved en inkurie, sto annet hvert år istedenfor 

hvert år i høringsbrevet. Inkurien erkjennes og er rettet opp. 

Norsk cardiologisk selskap 

Norsk forening for allmennmedisin 

Norsk overlegeforening 

Praktiserende spesialisters landsforening 

Sør-Trøndelag legeforening 

 

Oppland legeforening støtter forslaget om utvidet tidsperiode, men mener at perioden må 

begrenses til innen grunnskolens sommerferie. 

 

Hordaland legeforening støtter forslaget om utvidet tidsperiode, men mener at denne bør 

begrense til 15. juni. 

 

Møre og Romsdal legeforening støtter ikke forslaget, men ser det som akseptabelt at 

tidsrammen år om annet blir overskredet med noen dager – slik som i 2009, 2013 og 2015. 

Avdelingen ber sentralstyret undersøke om det er mulig å få godkjent avvikende regnskapsår. 

 

Oslo legeforening støtter ikke forslaget om endring, men kan om nødvendig akseptere 
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tidsperioen forlenget til innen første uke i juni. 

 

Kopi av høringsuttalelsene følger vedlagt. 

 

Sentralstyret vil peke på at forslaget bare innebærer en forlengelse av en ytre tidsramme, og at 

de motforestillinger som er fremhevet av de fire organisasjonsledd som ikke støtter forslaget, 

vil bli ivaretatt i praktisk politikk. Sjansen for at sentralstyret vil henlegge landsstyremøtet til 

medio eller ultimo juni er liten. Alternativt kan det lovfestes en bestemt dato, for eksempel 

10.6, 15.6. eller 20.6. 

 

Sentralstyret ser det også som uaktuelt å søke om å få godkjent avvikende regnskapsår siden 

foreningens aktiviteter, utgifter og inntekter er jevnt fordelt over hele kalenderåret.    

 

Saken ble igjen behandlet av sentralstyret i møte den 23.4. 2012, hvor det ble fattet følgende 

vedtak: 

 
Det innstilles på at lovenes § 3-1-2, 1. ledd endres slik: 

 

Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen medio juni måned. 

 

 

 

Innstilling til vedtak 

 

Lovenes § 3-1-2, 1. ledd endres til: 

 

”Landsstyret holder ordinært møte hvert år innen medio juni måned.” 

 

 

 

 

Den norske legeforenings sentralstyre 

 

 

 

Geir Riise         Odvar Brænden 
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