Sámi Doaktáriid Searvi

Samisk legeforening

VEDTEKTER FOR SÁMI DOAKTÁRIID SEARVI/SAMISK
LEGEFORENING.
(Vedtatt på stiftelsesmøte i Karasjok 6.oktober 1984 med endringer fra årsmøtene i 1987, 1989 og 2016).

§ 1 FORMÅL
Sámi Doaktáriid Searvi / Samisk Legeforening er partipolitisk uavhengig. Foreningen er en
ideell faglig organisasjon og foreningens medlemmer kan være tilsluttet andre
legeforeninger.
SÁMI DOAKTÁRIID SEARVI/SAMISK LEGEFORENING VIL ARBEIDE FOR:
•
•
•
•
•
•
•

å forbedre helsetilbudet for den samiske befolkningen, helsetjenesten må
tilrettelegges for den samiske pasient språklig og kulturelt
å spre kunnskap og informasjon om den samiske pasientens spesielle situasjon,
kulturelt og språklig
å arbeide for at flere samer tar utdanning innen medisin. både grunnutdanning
og spesialistutdanning
å fremme samisk perspektiv og samisk kultur i medisinutdanningen
å samarbeide med annet helse- og sosialpersonell i samiske områder
å fremme helseopplysning på samisk blant samer
å bidra til å stimulere forskning innen samisk helse

§ 2 MEDLEMSKAP
Ordinært medlemskap i Sámi Doaktáriid Searvi/Samisk Legeforening kan tegnes av samiske
leger, samiske medisinstudenter og leger med særskilt tilknytning til samisk kultur og/eller
samiske områder..
Assosiert medlemskap/støttemedlemskap kan tegnes av andre leger som slutter seg til
foreningens formålsparagraf. Disse har forslags- og talerett, men ikke stemmerett.

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent
innen årsmøtet har hun/han ikke stemmerett.
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§ 4 STYRINGSSTRUKTUR
ÅRSMØTET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STYRET
•
•
•
•
•
•

Foreningen høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år senest i
utgangen av mars.
Styret eller minst I/3 av medlemmene kan kreve ekstraordinært årsmøte.
Innkalling med forslag til dagsorden skal sendes medlemmene senest 3 uker før
årsmøtet avholdes.
Endringsforslag til dagsorden må være styret i hende senest én uke før årsmøtet.
Saker som fremmes på årsmøte kan føres på dagsorden hvis 2/3 av frammøtte
medlemmer krever det.
Alle vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall.
Årsmøtet velger styre med 2 vararepresentanter.
Årsmøtet velger leder for 2 år.
Årsmøtet velger revisorer for ett år av gangen.
Årsmøtet velger valgkomite på 3 personer hvorav 1 skal være medisinerstudent.
Valgkomiteen velges for ett år av gangen
Årsmøtet velger ev. andre komiteer etter henstilling fra styret eller hvis årsmøtet
finner dette nødvendig.

Styret består av 5 personer, hvorav en skal være studentrepresentant.
Hvert styremedlem velges for 2 år av gangen. Første gang velges 2 av
styremedlemmene for ett år, slik at det hvert år er to styremedlemmer på va1g.
Vararepresentantene velges for 2 år av gangen.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede.
Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Styret velger selv kasserer, nestleder og sekretær.

Styrets oppgaver er:
• å sette i verk vedtak fattet av årsmøtet og drive foreningen iht vedtektene.
• å representere foreningen utad.
• å sørge for at foreningen fungerer etter sitt formål.
• å oppnevne utvalg til spesielle oppgaver.
• å ta hånd om foreningens økonomi.

§ 6 VEDTEKTSFORANDRINGER
Vedtektene kan forandres med 2/3 flertall på årsmøtet.
Endringsforslag må være styret i hende én uke før innkalling til årsmøtet sendes ut.
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