Grønlands Lægeforenings forslag til ændring af vedtægter for Grønlands Lægeforening ved Læge- og
repræsentantskabsmødet den 11.-12. juni 2021
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v.
offentliggøres i Lægeforeningens medier senest 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at
forslagene kan vedtages ved Lægemødet.
Som følge heraf meddeles, at Grønlands Lægeforening ved det kommende Læge- og repræsentantskabsmøde agter at fremsætte nedenstående forslag:
Vedtægtsændringerne blev vedtaget på generalforsamlingen i Grønlands Lægeforening den 26. februar
2021.

Nugældende vedtægt
§ 9 Grønlands Lægeforenings bestyrelse

Forslag til ændring

Motivering for ændringsforslagene

Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år med mulighed for genvalg 2 gange.

Funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år med mulighed for genvalg 3 gange.

Ifølge vedtægternes § 6 er der valg til
foreningens bestyrelse hvert andet
år. Bestyrelsen vælges således for 2
år ad gangen.
Efter § 9 er der en begrænsning for
genvalg, da det er bestemt, at funktionstiden for bestyrelsesmedlemmer
er 6 år i alt.
Bestyrelsen fremsætter forslag om,
at funktionstiden ændres til i alt 8 år,
således, at valgperioden fortsat er 2
år, men med mulighed for genvalg 3
gange.
Begrundelsen for forslaget til forlængelsen af funktionstiden er, at ved
overenskomstfornyelserne de sidste
to gange er overenskomstperioden
aftalt for en 4-årig periode i modsætning til tidligere, hvor overenskomsterne har haft en varighed på 3 år.
Det er bestyrelsens erfaring på baggrund af de to sidste fornyelser, at
overenskomstfornyelsen kræver såvel grundigt politisk forarbejde imellem fornyelserne – og at selve forhandlingerne kræver indgående
kendskab til systemet.
Bestyrelsen ønsker mulighed for at
bevare kontinuitet med opnåede

erfaringer med overenskomstforhandlingerne hen over to perioder.
Det er bestyrelsens erfaring, at mulighed for kontinuitet i bestyrelsen
giver de bedst mulige forudsætninger for at opnå gode resultater i forhandlingerne.
Forslaget skal gælde fra tidspunktet
for vedtagelse.

Forslaget kan anbefales af:
FAS
PLO
Yngre Læger
Foreningen af Pensionerede Læger
Grønlands Lægeforening
Færøernes Lægeforening

