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Beslutsunderlag 

5. Adjungeringar 
Vid mötet kommer inbjudna representanter från Sveriges läkarförbund att närvara samt 
inbjudna observatörer från Skaraborgs läkarförening. Dessa föreslås få närvaro- och 
yttranderätt.  

6. Beslut avseende tillskapande av Västra Götalands läkarförening (VGLF) 
Medlemsmötet föreslås besluta 
 att bilda Västra Götalands läkarförening samt 
 att anse punkten omedelbart justerad. 

7. Godkännande av stadgar 
Se bilaga 1. 
Förslaget till stadgar inkluderar inte medlemmar verksamma inom Skaraborgs läkarförenings 
område då föreningen i sin interna process önskat avvakta samgående med övriga föreningar i 
Västra Götalandsregionen. En löpande dialog förs med styrelsen för Skaraborgs läkarförening 
och vi hoppas att de ska ansluta sig till föreningen framgent. 
Angående sektionsindelning är grundtanken en sektion för varje större förvaltning i regionen. 
För olika sektioner har anpassningar gjorts utifrån de diskussioner som förts inom respektive 
lokalförening, Läkarföreningar i Väst samt med lokala fackliga företrädare. Inom regionen 
pågår översyn av förvaltningsindelning vilket kan medföra att sektionsindelning ändras 
framöver. 
Medlemsmötet föreslås besluta  
 att anta stadgar för Västra Götalands läkarförening i enlighet med bilaga 1 samt 
 att anse punkten omedelbart justerad. 

8. Uppdrag till interimsstyrelsen 
VGLF har tom 2018-12-31 ingen status som facklig företrädare utan denna verksamhet sköts 
under hösten av befintliga lokalföreningar. Den styrelse som föreningen nu utser kommer 
ägna hösten åt att förbereda samtliga de aspekter som behöver hanteras inför övergången vid 
årsskiftet. 
Från och med 2019-01-01 tar föreningen över tillgångar och skulder från föreningarna, samt 
ansvar för den fackliga verksamheten. 
Medlemsmötet föreslås besluta 

att uppdra åt styrelsen att genom förhandling med GLF, NVGL och ÄSLF säkerställa 
ekonomiskt utrymme under hösten, 

 att uppdra åt styrelsen att förbereda och genomföra verksamhetsövergång, 
att uppdra åt styrelsen att organisera föreningens kansli, 

 att uppdra åt styrelsen att förbereda bildandet av föreningens sektioner, 
 att upprätta attest- och delegationsordning samt arbetsordning samt 

 att anse punkten omedelbart justerad. 



9. Preliminär budget och medlemsavgift 2019 
Se bilaga 2. 
Projektgruppen har utarbetat ett budgetförslag för VGLF baserat på de uppgifter som finns 
från befintliga föreningar. Mycket kring VGLF:s verksamhet, och därmed kostnader, är 
fortsatt oklara. Budgeten är upprättad enligt den bästa kunskap som finns idag men trots detta 
med flera osäkra faktorer. 

Medlemsmötet föreslås besluta 
 att fastställa preliminär budget enligt bilaga 2 samt 
 att fastställa VGLF:s medlemsavgift till 996:-/år. 

10. Val av interimsstyrelse 
Se bilaga 3. 
Projektgruppen har diskuterat med Läkarföreningar i Väst och berörda lokalföreningar kring 
val av styrelse. Då detta första medlemsmöte inte kan vara ett fullmäktige enligt VGLF:s 
föreslagna stadgar har projektgruppen valt att föreslå en interimsstyrelse som handhar 
föreningens verksamhet fram till första ordinarie fullmäktige i mars 2019. 
Då styrelsen står inför ett gediget arbete med att få alla detaljer på plats samtidigt som den 
fackliga verksamheten i respektive lokalförening förväntas pågå som vanligt föreslås 
medlemsmötet tillsätta en interimsstyrelse bestående av en ordförande och fem ledamöter. 
Ledamöterna i interimsstyrelsen är valbara till den första ordinarie styrelsen men ingår inte 
per automatik i denna. 
Föreningen har inte haft möjlighet att utse valberedning och därför har Läkarföreningar i 
Västs valberedning tillfrågats och accepterat att sköta beredning av val. Detta har bedömts 
lämpligt då valberedningen har god kännedom i lokalföreningarna och sedan tidigare erhållit 
förtroendet att sköta beredning av val till LiV:s styrelse. 

Var god se bilaga 3 för valberedningens förslag. 

11. Val av valberedning 
Frågan bereds vid medlemsmötet. 
 

 
 


