VEDTEKTER for LEGENES KLIMAAKSJON
Vedtatt ved stiftelsesmøtet 4. juni 2020.
§1.
Foreningens navn er LEGENES KLIMAAKSJON. Foreningen er partipolitisk
uavhengig.
§2.
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og
begrenset ansvar for gjeld.
§3.
Foreningen er åpen for helsepersonell og helsefagstudenter. Andre med relevant
bakgrunn kan bli medlemmer etter styrets godkjenning.
§4.
Foreningens formål er å spre opplysning om helsekonsekvenser av menneskeskapt
global oppvarming og naturødeleggelse, og å arbeide for å begrense disse gjennom politiske,
økonomiske og strukturelle virkemidler samt gjennom endringer i befolkningens holdninger
og atferd. Foreningen vil spesielt arbeide for å mobilisere helsepersonell og andre som er
opptatt av helse til å bidra aktivt i dette arbeidet. Foreningen skal etterstrebe et lavt klima- og
naturavtrykk i alle sine aktiviteter.
§5.
Foreningens høyeste organ er årsmøtet. På årsmøtet har alle med gyldig medlemskap
adgang. For at medlemskap skal være gyldig, må kontingenten være betalt senest 30 dager
før årsmøtet. Bare medlemmer med gyldig medlemskap har stemmerett ved årsmøtet.
§6.
Årsmøtet skal avholdes fysisk eller på nett minst en gang hvert år og ellers når minst
3/5 av styret eller 20 % av alle med gyldig medlemskap krever det. Årsmøtet skal behandle
saker som er lagt frem av styret, og saker som medlemmer har meldt skriftlig til styret minst
fire uker før årsmøtet. Styret har ansvaret for å bestemme tid og eventuelt sted for årsmøtet
og at innkalling til årsmøtet med dagsorden, årsberetning, handlingsprogram, innkomne
forslag og eventuelle forslag til endring av vedtektene er gjort kjent for medlemmene senest
14 dager før årsmøtet skal finne sted.
§7.
Årsmøtet velger foreningens leder. Dessuten velges et styre som skal bestå av minst fire
og inntil seks personer i tillegg til lederen. Lederen velges for ett år med mulighet for gjenvalg
inntil fem påfølgende ganger. Styremedlemmene velges normalt for to år med mulighet for
gjenvalg to påfølgende ganger. Det kan i tillegg velges inntil to varamedlemmer for ett år
med mulighet for gjenvalg to ganger. Ved første styrevalg velges om lag halve styret for ett
år. Det bør tilstrebes at styret har kjønnsmessig, aldersmessig og geografisk spredning og at
minst ett av styrets medlemmer skal være student. Styret konstituerer seg selv med nestleder
og kasserer som utpekes internt blant styremedlemmene. Årsmøtet velger også revisor og en
valgkomité som skal bestå av minst to av foreningens medlemmer utenfor styret.
§8.
Foreningens vedtekter kan bare endres av årsmøtet etter avstemning med 2/3 flertall
blant stemmeberettigete medlemmer som deltar i møtet.
§9.
Årsmøtet fastsetter kontingenten og behandler årsberetning og de reviderte
regnskaper. Alle andre saker kan årsmøtet etter vedtak delegere til styret eller dets ad hocutvalg. På hvert årsmøte diskuteres styrets fullmakter og styrets forslag til handlingsprogram
og budsjett for kommende år.

§10. Styret leder foreningens arbeid mellom årsmøtene i henhold til gitte fullmakter. Styret
har en særlig plikt til å arbeide for å danne og understøtte studentgrupper og andre lokale
grupper. Styret kommer sammen når leder og minst to styremedlemmer finner det
nødvendig og minimum to ganger pr år. Styremøter kan være fysiske eller på nett. Styret er
beslutningsdyktig når minst et flertall av styret inkludert leder deltar. Ved stemmelikevekt i
styret har leder dobbeltstemme. Styret skal utarbeide årsberetning, revidert regnskap,
budsjett og forslag til handlingsprogram som forelegges årsmøtet hvert år.
§11. Foreningens budsjett- og regnskapsår skal følge kalenderåret. Foreningens kontanter
og formue settes inn på ordinær bankkonto.
§12. Oppløsing av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Oppløsningen
krever 2/3 flertall av avgitte stemmer. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke
som oppløsning av foreningen. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer
i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jamfør § 8.

