
LOVENDRINGSFORSLAG 
 
Bakgrunn for forslaget: 
 
Vårens omstendigheter, og restriksjonene pålagt av myndighetene av hensyn til smittevern, gjør det 
nødvendig med en omlegging av hvordan generalforsamlingen bør arrangeres.  
 
Mens gjennomføringen av generalforsamlingens del 1 er nødvendig å foreta på oppsatt tidspunkt blant 
annet på grunn av regnskapstekniske-hensyn, vil en gjennomføring av generalforsamlingens del 2 kunne 
utsettes.  
 
Ettersom gjennomføringen av Generalforsamlingens del 2 vil være vanskelig å foreta over internettet 
ønsker vi å foreslå en ny lovparagraf som gir generalforsamlingen myndighet til å vedta oppdeling og 
utsettelse av generalforsamling. Den samme paragrafen vil også gi Generalforsamlingen myndighet til å 
vedta utsettelse av valg til foreningsstyret, da også dette vanskeliggjøres av den prekære virus-
situasjonen.  
 
Videre vil lovbestemmelsen gi Foreningsstyret myndighet til å besette ubesatte tillitsverv i den 
nødvendige utstrekning. Bestemmelsens tredje ledd er i all hovedsak gitt i den anledning at det vil være 
nødvendig å besette et nytt Clubstyre før Generalforsamlingens del 2 kan avholdes. Bestemmelsen nevner 
imidlertid ikke Clubstyret eksplisitt, ettersom det kan være nødvendig å også besette andre verv dersom 
det viser seg at noen ikke ønsker å fortsette, og kritiske oppgaver må gjennomføres. Viktig er imidlertid at 
besettingen foregår på en måte som ivaretar Juristforeningens demokratiske verdier, noe som også 
fremgår av lovbestemmelsen.  
 
Bestemmelsen foreslås til: 
 
 
§ 5-7. Korona 
 
Generalforsamlingen kan uten hinder av § 2-2 med alminnelig flertall vedta oppdeling og utsettelse av 
generalforsamling. Slik utsettelse kan likevel ikke innebære utsettelse av pliktene regulert i §§ 3-3, 3-4, 3-
5 og 3-6. Vedtaket skal protokollføres nøyaktig. 
 
Generalforsamlingen kan uten hinder av § 4-10 (4) med alminnelig flertall vedta utsettelse av valg til 
foreningsstyret. Det sittende foreningsstyret sitter uten hinder av § 4-10 frem til det nye valget.  
 
Foreningsstyret gis uten hinder av § 4-12 og 5-3 adgang til å besette ubesatte tillitsverv i den nødvendige 
utstrekning. Foreningsstyret skal besette verv på en måte som ivaretar Juristforeningens demokratiske 
verdier.  Supplerte verv fungerer frem til neste ordinære generalforsamling. 
 
Denne paragraf trer i kraft umiddelbart. 
 
Denne paragraf oppheves straks utsatt del av opprinnelig generalforsamling er gjennomført i sin helhet. 
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