Grønlands Lægeforenings forslag til ændring af vedtægter for Grønlands Lægeforening ved Læge- og repræsentantskabsmødet den 24.-25. april 2020
Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v.
offentliggøres i Lægeforeningens medier 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 4. oktober
2019.
Nugældende vedtægt

Forslag til ændring

Motivering for ændringsforslagene

Grønlands Lægeforenings interesser vedrørende løn- og ansættelsesforhold og øvrige forbindelser til Lægeforeningen varetages af bestyrelsen for Grønlands Lægeforening i samarbejde
med Foreningen af Speciallægers
og Yngre Lægers sekretariater.

Arbejdsdelingen i Lægeforeningen er ændret således, at det er
overenskomstparternes (Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger) sekretariater, der bistår
Grønlands Lægeforening omkring
varetagelse af løn- og ansættelsesforhold og øvrige forbindelse til
Lægeforeningen.

Læger, der deltager i generalforsamlingen, medbringer stemmesedlen.

Der er alene tiltænkt en modernisering af afstemningsformen for
læger, der ikke deltager i generalforsamlingen. Det vurderes, at det
er mest hensigtsmæssigt, at disse
medlemmer kan stemme elektronisk.

§ 2 Formål og opgave
Afsnit 5
Grønlands Lægeforenings interesser vedrørende løn- og ansættelsesforhold og øvrige forbindelser til Lægeforeningen varetages af bestyrelsen for Grønlands Lægeforening i samarbejde
med Lægeforeningens jurister og
Grønlandstilknyttede fagpersoner.
§ 9 Grønlands Lægeforenings
bestyrelse
Afstemning:
Læger, der deltager i generalforsamlingen, medbringer stemmesedlen og afriver navnelabel inden stemmesedlen afleveres.
Læger, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan fremsende
stemmesedlen med navnelabel
pr. brev eller fax til valgformanden på det adresse-/faxnummer,
der oplyses på stemmesedlen.

Læger, der ikke deltager i generalforsamlingen, kan stemme
elektronisk.

Stemmesedlen skal være fremme
senest på tidspunktet for generalforsamlingens start.

Stemmesedlen fremsendes til
valgformanden på den mailadresse, der oplyses på stemmesedlen. Stemmesedlen skal være
fremme senest på tidspunktet
for generalforsamlingens start.

§ 12 Regnskab
Grønlands Lægeforenings regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fremsender årsregnskabet
til de interne revisorer i 1. halvdel af året. Regnskabet afsluttes
efterfølgende af Grønlands

Grønlands Lægeforenings regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet udarbejdes og revideres af Lægeforeningen. Årsregnskabet fremsendes til de interne revisorer forud for

Grønlands Lægeforening besluttede i 2016, at regnskabet fremover skulle udarbejdes af Lægeforeningen (Finans). Ønsket var en
professionalisering af udarbejdelsen. Lægeforeningen (Finans)
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Lægeforenings statsautoriserede
revisor, så kassereren kan fremlægge det reviderede regnskab
ved generalforsamlingen.

generalforsamlingen, således, at
kassereren kan fremlægge det
reviderede regnskab ved generalforsamlingen.

bistår de øvrige regionale foreninger i Lægeforeningen med udarbejdelsen af regnskabet. Skiftet
har fungeret upåklageligt. Det vurderes derfor, at der ikke er behov
for en statsautoriseret revisor tilknyttet til Grønlands Lægeforening, da funktionen varetages af
Lægeforeningen.
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