
Vedtekter for Juridiske studenters stiftelse  
 
 
§ 1 Navn mv. 
 Stiftelsens navn er Juridiske studenters stiftelse. Stiftelsen er privat. Dens 
kontorkommune er Oslo. 
 
§ 2 Formål 

Stiftelsens formål er å yte økonomisk bidrag for å ivareta interessene til studentene 
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
 
§ 3 Stifter 

Juridisk studenters stiftelse er opprettet av Juridisk studentutvalg ved Universitetet i 
Oslo. Stiftelsen ble opprettet ved disposisjon den 30. april 1996, jf lov 23. mai 1980 nummer 
11 om stiftelser m.m. § 4. 
 
§ 4 Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital er NOK 130.000,-. 
 
§ 5 Forvaltningskapital 

(1) Stiftelsens forvaltningskapital består av: 
a. grunnkapital, jf § 4 
b. overføringer fra Juridisk studentutvalg 
c. avkastning 
d. andre inntekter 

(2) Forvaltningskapitalen skal til enhver tid være minst NOK 200.000,- etter at 
forvaltningskapitalen første gang har nådd dette beløp. 
 
§ 6 Styrets sammensetning 

(1) Stiftelsens styre består av: 
a. en vitenskapelig ansatt ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Denne 

velges for 4 – fire – år og innehar oppgaven som styrets leder. Valget foretas av 
høstsemesterets Juridisk studentutvalg i den sittende representantens siste 
funksjonsår. 

b. en representant fra det til enhver tid fungerende Juridisk studentutvalg, 
fortrinnsvis økonomiansvarlig. 

c. en representant fra det foregående års Juridisk studentutvalg. Representanten 
utpekes i november av Juridisk studentutvalg, og fungerer i det påfølgende 
kalenderår. Representanten velges for 1 – ett – år. 

d. en student ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Studenten velges 
av Juridisk studentutvalgs allmøte i høstsemesteret med tiltredelse 1.januar det 
påfølgende år. Representanten velges for 1 – ett – år. 

(2) Styrets medlemmer skal ikke motta honorar fra stiftelsen for sine verv. 
 
§ 7 Styrets oppgaver 

(1) Styret forestår stiftelsens drift og innehar alle beføyelser som ikke ved disse 
vedtekter eller ved lov er lagt til annet organ. 

(2) Styret skal sikre en forsvarlig forvaltning og disponering av forvaltningskapitalen, 
jf § 5 (1). 

(3) Styret skal gi fylkesmannen slik melding som nevnt i lov 23. mai 1980 nummer 11 
om stiftelser m.m. § 19. Styret skal hvert år sørge for utarbeidelse av årsoppgjør og 
årsberetning for stiftelsen. 
 
§ 8 Styrets møter 

(1) Styrets leder innkaller til møter med den hyppighet som kreves. Innkalling kan 
også foretas av det sittende studentutvalgets representant. 



(2) Styret treffer sine vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder 
dobbeltstemme. 
 
§ 9 Disponering av Juridiske studenters stiftelses midler 

(1) Fristen for innlevering av søknader om støtte fra Juridiske studenters stiftelse er 
hvert vårsemester 15.mars og hvert høstsemester 15.oktober. Søknadsfristen kunngjøres av 
Juridisk studentutvalg i Pamphletten eller annen behørig måte senest en måned før 
søknadsfristen. Søknaden sendes til Juridisk studentutvalg. 

(2) Juridisk studentutvalg fremlegger en innstilling til stiftelsen om alle søknader 
mottatt innen fristen. 

(3) Stiftelsens styre avgjør tildelingene, men skal ta særlig hensyn til Juridisk 
studentutvalgs innstillinger. Stiftelsens styre kan ikke behandle søknader som ikke er 
behandlet av Juridisk studentutvalg. 
 
§ 10 Tildelingskriterier 

(1) Stiftelsens midler skal disponeres til følgende tiltak i prioritert orden: 
a. tiltak med sikte på å ivareta interessene og rettighetene til studentene ved Det 

juridiske fakultet overfor Universitetet i Oslo, Lånekassen, Studentsamskipnaden 
i Oslo og andre instanser som fatter vedtak med virkning for studenter i deres 
egenskap av studenter 

b. faglige aktiviteter blant studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 
Oslo 

c. sosiale aktiviteter blant studentene ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i 
Oslo  

(2) Ved all tildeling og ved fastsettelse av tildelingsbeløpet skal det legges vekt på hvor 
mange studenter tiltaket vil komme til gode. I tillegg kan det tas hensyn til søkerens 
økonomiske situasjon. Disse hensyn kan begrunne at prioriteringen mellom gruppe a) til c) i 
første ledd fravikes.  

(3) Søkeren må fremlegge budsjett og det sist godkjente regnskap. I etterkant av 
arrangement eller aktivitetsperiode det er ytet støtte til skal arrangøren sende regnskapet for 
arrangementet til Juridiske studenters stiftelse. Søknad og regnskap skal være underskrevet 
av ansvarlig person for søkeren. 

(4) Uavhengig av prioritetslisten i første ledd, kan stiftelsen etter søknad tildele midler til 
Juridisk studentutvalg i tilfelle Juridisk studentutvalg er i økonomiske problemer. Juridisk 
studentutvalg må i så fall fremlegge resultatrapport, balanserapport og budsjett før 
tildelingen. I slike tilfeller kan forvaltningskapitalen uavhengig av bestemmelsen i § 5 (2) 
reduseres til minimum NOK 100.000.-. Bestemmelsen i § 9 (1) gjelder heller ikke. Tildeling 
etter denne bestemmelsen krever dispensasjon fra Stiftelsestilsynet, jf. lov om stiftelser av 
15. juni 2001 nr. 59, § 19 2. ledd 2. pkt, fra denne bestemmelsen trer i kraft. 

(5) Fjerde ledd i denne paragrafen ledd gjelder tilsvarende dersom Juridisk studentutvalg 
beslutter å pådra seg omkostninger ved å søke advokatbistand på vegne av studenter ved 
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 
 
 § 11 Revisjon 

Stiftelsens revisor velges av Juridisk studentutvalg, jf. lov 15. juni 2001 nummer 59 
om stiftelser m.m. § 43 første ledd.  
 
§ 12 Vedtektsendringer 

(1) Disse vedtektene kan bare endres ved enstemmig og sammenfallende vedtak i 
stiftelsens styre og Juridisk studentutvalg. 

(2) Under ingen omstendigheter kan stiftelsens formål endres. 
 
§ 13 Omdanning/oppløsning 

(1) Dersom Juridisk studentutvalg opphører, overtar et eventuelt nytt lovbestemt 
studentorgan ved Det juridiske fakultet i Oslo de rettigheter og plikter som i disse vedtektene 
tilligger Juridisk studentutvalg. Dersom slikt studentorgan ikke opprettes, kan styret ved 



enstemmig vedtak beslutte at et annet organ som i hovedsak overtar Juridisk studentutvalgs 
oppgaver skal overta Juridisk studentutvalgs rettigheter og plikter etter disse vedtektene. 

(2) Dersom undervisningen i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo skulle opphøre, 
kan stiftelsens midler disponeres til beste for juridiske studenter ved annet lærested. Slik 
bestemmelse fattes av Fylkesmannen etter innstilling fra stiftelsens styre.  


