
 
Lovendringsforslag 

 
Gjeldende lovtekst: 
 
«§ 12-2. Fagstyrets sammensetning og oppgavefordeling. 
  
Fagstyret består av fagsjef, økonomisjef, PR-sjef og to medlemmer. 
  
Fagsjefen er ansvarlig for driften av Fagstyret. 
  
Økonomisjefen fører Fagstyrets regnskap og sørger for en forsvarlig økonomiforvaltning. 
  
PR-sjefen er ansvarlig for promotering av styrets og foreningens arrangementer. 
  
Medlemmene skal medvirke til at Fagstyrets oppgaver blir skjøttet på best mulig måte.» 
 
Forslag til endring av femte og sjette ledd: 
 
«§ 12-2. Fagstyrets sammensetning og oppgavefordeling. 
  
Fagstyret består av fagsjef, økonomisjef, PR-sjef, forelesningssjef og bankettsjef. 
  
Fagsjefen er ansvarlig for driften av Fagstyret. 
  
Økonomisjefen fører Fagstyrets regnskap og sørger for en forsvarlig økonomiforvaltning. 
  
PR-sjefen er ansvarlig for promotering av styrets og foreningens arrangementer. 
 
Forelesningssjefen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av de eksamensrettede 
forelesningene.  
 
Bankettsjefen er ansvarlig for organisering og gjennomføring av Prosedyrebanketten.» 
 
Begrunnelse: 
 
Lovendringsforslaget går ut på å gi de to medlemsvervene nye titler, og i større grad 
fastsette klarere arbeidsoppgaver. Ett medlemsverv vil i stedet bli forelesningssjef, og ett 
medlemsverv vil bli bankettsjef. Begge vervene skal da ha to semestres varighet.  
 
Bakgrunnen for forslaget er at det vil bidra til en fordelaktig arbeidsfordeling internt i styret. 
Forslaget gjenspeiler også i stor grad slik arbeidsfordelingen har blitt praktisert. Det kan 
dessuten være positivt for rekruttering, ved at medlemsvervene utgår til fordel for titler som 
gir en nærmere konkretisering av hva slags oppgaver de egentlig består av.  
 
Hensikten med en forelesningssjef: Fagstyrets forelesninger er svært viktige for foreningen 
og vår hovedsamarbeidspartner. Det er et tilbud vi kan være stolte over. At forelesningssjef 



blir et eget verv vil gi et klart inntrykk utad at dette er en prioritet. Det vil bidra til en 
fordelaktig arbeidsfordeling internt i styret, og kunne sikre god planlegging og 
gjennomføring av forelesningene. 
 
Hensikten med en bankettsjef: Prosedyrebanketten en tradisjon som står nesten like sterkt 
som konkurransen i seg selv. Banketten er en viktig arena som gir styret muligheten til å 
takke og ”gi noe tilbake til” alle aktørene som vederlagsfritt bidrar til gjennomføringen av 
Prisoppgaven og Prosedyrekonkurransen. Å gjøre bankettsjef til et eget verv vil være 
fordelaktig med tanke på intern arbeidsfordeling, og for å sikre at banketten blir prioritert 
også i de hektiske fire ukene som utgjør konkurransen. 
 
Medlemsvervene i Fagstyret henger igjen fra da medlemsvervene ble valgt inn med ett 
semesters varighet, og dermed ikke kunne få faste oppgaver i like stor grad som de nå kan. 
PR-sjef var til informasjon tidligere et tredje medlemsverv.  
 
Prosedyrekonkurransen, Prisoppgaven, valgfagsmesse og ølmøter vil fortsatt måtte deles 
internt i styret. De nye titlene vil ikke være til hinder for at hvert enkelt styre vil kunne 
fordele arbeidsoppgaver internt slik det vurderes som hensiktsmessig.  
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