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PRIVATE VEDTEKTSFORSLAG 

 

     FORSLAG I 

Forslagsstillere: 

Karoline Oppen Berntsen, Vegard Magnus Sevaldsen og Simen Gundersen. 

 

PRINSIPALT 

(1) Øke Juristforeningens mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

    ”20” 

 

(2) Øke CFs mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

”20” 

 

(3) Øke ELSAs mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

”8” 

 

SUBSIDIÆRT 

VEDTEKTSFORSLAG 
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(1) Øke Juristforeningens mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

    ”15” 

 

(2) Øke CFs mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

”15” 

 

(3) Øke ELSAs mulighet til å reservere lesesalsplasser til  

”8” 

 

 

FORSLAG II 

 

      

Forslagsstillere: 

Audun Aas, Ellen Tvedten Jorem, m.fl. 

 

(1) 

(A) Årsbudsjett/revidert årsbudsjett skal legges frem etter innstilling fra Juridisk Studentutvalg, og 

godkjennes av allmøtet med alminnelig flertall. Budsjettene skal legges frem for studentene på sosiale 

medier og på Juridisk Studentutvalg sin hjemmeside i forbindelse med annonseringen av semesterets 

allmøte, og senest tre uker før allmøtet. 

(B)Revidert årsbudsjett legges frem etter innstilling fra Juridisk Studentutvalg, og godkjennes av 

allmøtet med alminnelig flertall.  

(C)Årsbudsjett for kommende år legges frem etter innstilling fra Juridisk Studentutvalg, og godkjennes 

av allmøtet med alminnelig flertall.  

(D) JSU sitt regnskap fra forrige år, samt innstilling fra økonomiansvarlig, legges frem for studentene på 

sosiale medier og på Juridisk Studentutvalg sin hjemmeside i forbindelse med annonseringen av 

vårsemesterets allmøte, og senest tre uker før allmøtet. 
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(2) 

Juridisk studentutvalg plikter å arbeide for en bred oppslutning under allmøtet. Utvalget innkaller til 

ordinært allmøte 1 gang hvert semester. Allmøtet innkalles ved oppslag på fakultetsbygningene, Juridisk 

Studentutvalg sin hjemmeside og på sosiale medier minst 3 uker før møtet finner sted. Innkallelsen skal 

inneholde tid og sted for allmøtet, og frister som fremgår av x 

 

(3) 

Juridisk Studentutvalg plikter etter beste evne å forvalte sine økonomiske midler i henhold til 

universitets- og høgskoleloven § 4-1 (1), samt vedtekt x – Juridisk studentutvalgs oppgave. Utvalget 

plikter å sørge for at så mye som mulig av JSU sine midler, og minst 25 % av Juridisk Studentutvalg sin 

årlige inntekt, går til JSS.  

 

(4) 

Et utvalgsmedlem velges ut som sekretæransvarlig. Sekretæransvarlig har innenfor rammen av 

ansettelseskontrakten og avtalt arbeidstid instruksjonskompetanse overfor sekretærene. 

Sekretæransvarlig plikter å utarbeide arbeidsinstruks for sekretærene. En sekretær kan kreve at 

utvalget avgjør hvordan instruksen skal forstås. Ved endringer i arbeidsinstruksen skal sekretærene gis 

anledning til å uttale seg.  

 

(5) 

(A) Juridisk Studentutvalg plikter å aktivt arbeide med å informere alle foreninger som har forbindelse 

med juridisk fakultet om tilbudet til JSS.  

(B) Juridisk Studentutvalg plikter ved fremleggelse av årsbudsjett på høstsemesterets allmøte å 

inkludere budsjettpost for midler til JSS.  

 

(6) 
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Det kan ikke innehas verv i Juridisk Studentutvalg i mer enn 4 semester på rad, fra og med vår 2017. Det 

kreves opphold på ett semester etter endt periode på 4 semestre. Dette gjelder med forutsetning om at 

nok kandidater stiller til valg ved semesterets allmøte. 


