
Forslag til midlertidig lovendring fra JVL-styret. 
 
JVL-styret foreslår å opprette et nytt midlertidig styreverv i JVL-styret. Det nye vervet vil bli 
kalt “Nestleder” og komme inn i paragrafen mellom JVL-sjefen og Økonomisjefen. 
“Nestlederen” vil ha Corona-ansvar og generelt ansvar for forsvarlig gjennomføring av JVL 
2021, samt hjelpe de andre vervene med effektiv planlegging av arrangementet med tanke 
på tidspresset. 
 
Bakgrunnen for forslaget er situasjonen årets JVL-styre befinner seg i. Det nye styret ble satt 
sammen på et mye senere tidspunkt enn styrene er blitt de tidligere årene. Dette medfører 
at dagens styre har fått en stor oppgave med stort tidspress. “Nestlederen” vil dermed 
fungere som “sjefens” høyre hånd og gjøre det som trengs for at planleggingen til JVL 2021 
skal komme i havn. Dagens situasjon, med Covid-19, er også utfordrende for et styre som i 
utgangspunktet skal arrangere et arrangement med flere 100 deltakere. Situasjonen krever 
mye jobb og ekstra planlegging. Dette er en jobb “nestlederen” vil ha hovedansvaret for. 
Denne personen vil til enhver tid sørge for å være oppdatert på Corona-forskriftene/lovene, 
slik at vi til enhver tid vil kunne være helt sikre på at gjennomføringen vil skje på en forsvarlig 
måte. Å få inn et ekstra medlem i styret, fremfor stillingen som “undersjef”, medfører at vi 
vil kunne gi denne personen en større arbeidsmengde enn om den var “undersjef”, noe som 
sårt trengs.   
 

Nåværende lovtekst: 

«§ 16-2. JVL-styrets sammensetning og oppgavefordeling 

JVL-styret består av JVL-sjef, økonomisjef, sponsorsjef, arrangementssjef, sportssjef 
og pr-sjef. 

JVL-sjefen er ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av Juridiske vinterleker 

Økonomisjefen fører JVL-styrets regnskap og sørger for en forsvarlig 
økonomiforvaltning. 

Sponsorsjefen er ansvarlig for å koordinere JVL-styrets sponsorarbeide. 

Arrangementssjefen er ansvarlig for å koordinere planleggingen og gjennomføringen 
av arrangementene ved Juridiske vinterleker. 

Pr-sjef er ansvarlig for markedsføringen av JVL. 

Sportssjef er ansvarlig for de sportslige arrangementene under JVL.» 

 

 

Forslag til midlertidig endring: 

«§ 16-2. JVL-styrets sammensetning og oppgavefordeling 

JVL-styret består av JVL-sjef, nestleder, økonomisjef, sponsorsjef, arrangementssjef, 
sportssjef og pr-sjef. 



JVL-sjefen er ansvarlig for koordineringen og gjennomføringen av Juridiske 
vinterleker. 

Nestleder vil ha Corona-ansvar og generelt ansvar for forsvarlig gjennomføring av JVL 
2021, samt hjelpe de andre vervene med effektiv planlegging av arrangementet. 
Vervet som nestleder er midlertidig for JVL-styret 2021, og vil falle bort ved valg av 
nytt styre.  

Økonomisjefen fører JVL-styrets regnskap og sørger for en forsvarlig 
økonomiforvaltning. 

Sponsorsjefen er ansvarlig for å koordinere JVL-styrets sponsorarbeide. 

Arrangementssjefen er ansvarlig for å koordinere planleggingen og gjennomføringen 
av arrangementene ved Juridiske vinterleker. 

Pr-sjef er ansvarlig for markedsføringen av JVL. 

Sportssjef er ansvarlig for de sportslige arrangementene under JVL.» 

 

Bestemmelse berørt: § 16-2 
 
Foreslått av: JVL-styret 
 
Type endring: Midlertidig endring. Endringen vil falle vekk ved valg av nytt JVL-styre. 
 
 
 

Oslo, 16. oktober 2020 

 
Andrea Torgersen Gjengedal 
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