
Kapittel 1 – Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 
 

§ 1-1 Navn  

Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter § 3-8. Navnet 

forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 

§ 1-2 Studentseksjonens medlemmer 

Studenter kan opptas som medlemmer når de studerer rettsvitenskap ved universitet eller 

høgskole i Norge som tilbyr mastergradsutdanning i rettsvitenskap eller 3-årig utdanning som 

kan inngå i en mastergrad i rettsvitenskap.  

Det forutsettes at studentmedlemmene har studiet som hovedbeskjeftigelse. Dokumentasjon 

kan kreves fremlagt.  

Også studenter som kombinerer arbeid med utdanning kan bli medlem. Det fastsettes separate 

kontingentvilkår for denne gruppen.  

Retten til studentmedlemskap opphører hvis avsluttende eksamen på masternivå ikke er avlagt 

etter åtte år som studentmedlem.  

Studentmedlemskapet overføres automatisk til ordinært medlemskap etter avlagt master i 

rettsvitenskap. 

§ 1-3 Studentseksjonens arbeidsoppgaver 

Innen rammen av JFs vedtekter § 1-2 skal seksjonen ivareta medlemmenes interesser når det 

gjelder: 

 Utdanningspolitiske spørsmål 

 Overgangen fra studiesituasjon til arbeidsmarked 

 Kompetanseutvikling 

 Profesjonsetiske spørsmål 

 Nettverk mot ulike juristmiljøer 

 Rekruttering 

 Etablere og opprettholde studentmedlemmers tilknytning til Juristforbundet 

 Andre saker som angår medlemmenes interesser 

 

 



§ 1-4 Organisasjon 

Studentseksjonens organer skal være: 

 Årsmøtet 

 Seksjonsstyret 

 Bachelorutvalget 

 Fakultetsstyrene 

 

Kapittel 2 – Organer 
 

§ 2-1 Seksjonsstyret 

Studentseksjonen ledes av et styre som består av syv medlemmer, to fra hvert av fakultetene i 

henholdsvis Oslo, Bergen og Tromsø, og Bachelorutvalgets leder, jfr. § 2-2-2. Styret, med 

unntak av Bachelorutvalgets leder, har ingen varamedlemmer. 

Styret arbeider ut i fra handlingsplanen for studentseksjonen. Styret utarbeider forslag til 

handlingsplan som fremlegges til orientering for årsmøtet, foreslår budsjett for 

studentseksjonen til Hovedstyret, vedtar leders fullmakter og utpeker blant styremedlemmene 

fire representanter til JFs landsmøte.  

Leder innkaller til styremøter med minst syv dagers varsel. 

Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, blant disse må leder og/eller 

nestleder være tilstede. Styrets voteringer avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet 

har leder dobbeltstemme. 

§ 2-1-1 Seksjonsstyrets medlemmer 

Seksjonsstyrets medlemmer, med unntak av Bachelorutvalgets leder, velges på fakultetsmøtet, 

jfr. § 2-4. 

Valgperioden er ett år og løper fra årsmøtet som konstituerer styret til påfølgende ordinære 

årsmøte, jfr. § 2-5-2. Fakultetsstyret og Bachelorutvalget skal påse at vervene blir besatt i 

inneværende valgperiode, senest innen 15. januar hvert år.  

§ 2-1-2 Leder og nestleder  

Leder av studentseksjonen leder seksjonen mellom styremøtene. Leder utleder sin kompetanse 

fra styret og årsmøtet. Leder er også styrets leder og leder styremøtene. 

Nestleder er leders stedfortreder. Nestleder er første vara til Hovedstyret. 

Leder, unntaksvis nestleder eller andre vara, møter fast i Hovedstyret i JF, jfr. JFs vedtekter § 

3-5-1. 

 



§ 2-2 Bachelorutvalget 

Bachelorutvalget skal bestå av en representant fra hvert av universitetene eller høgskolene i 

Norge som tilbyr 3-årig utdanning som kan inngå i en mastergrad i rettsvitenskap, jfr. § 1-2. 

Valgperioden for Bachelorutvalget er tilsvarende som i JF-Student, jfr. § 2-1-1 andre ledd.  

§ 2-2-1 Utnevnelse av medlemmer til Bachelorutvalget 

Bachelorutvalgets representanter utnevnes på hvert av de aktuelle studiestedene av 

linjeforeningen i samråd med sittende representant. Det nye utvalget trer formelt inn etter 

fullført årsmøte i JF-Student påfølgende år, hvor både avtroppende og påtroppende leder 

deltar. 

§ 2-2-2 Bachelorutvalgets leder og nestleder 

Bachelorutvalget konstituerer seg selv, og velger leder og nestleder innen 15. januar. 

Bachelorutvalgets leder er styremedlem i seksjonsstyret, jfr. § 2-1. Bachelorutvalgets 

nestleder er leders vara til seksjonsstyret. 

§ 2-3 Fakultetsstyrene 

Det skal være et fakultetsstyre på hvert universitet som tilbyr integrert mastergradsutdanning i 

rettsvitenskap. Hvert fakultetsstyre skal bestå av fire medlemmer tilknyttet det aktuelle 

fakultet. 

§ 2-3-1 Fakultetsstyrenes medlemmer 

Leder og nestleder i fakultetsstyret møter i seksjonsstyret. Fakultetsstyrets to øvrige 

medlemmer er rekrutteringsansvarlig og arrangementsansvarlig. Samtlige medlemmer velges i 

tråd med § 2-4.  

§ 2-3-2 Fakultetsstyrenes formål og oppgaver 

Fakultetsstyrene skal i hovedsak sørge for: 

 gjennomføring av arrangementer på fakultetene 

 rekruttering av medlemmer til Juristforbundet 

 å avholde et årlig fakultetsmøte hvor nye tillitsvalgte velges 

Fakultetsstyrene arbeider i henhold til instruks fra seksjonsstyret. 

§ 2-4 Fakultetsmøtet 

Fakultetsstyrene skal hvert år avholde et fakultetsmøte, senest innen 15. januar. Varsel om at 

det skal avholdes fakultetsmøte skal publiseres på egnet måte for studentmedlemmer i 

Juristforbundet tilknyttet det aktuelle fakultetet.  

Fakultetsmøtets oppgave er å velge fakultetsstyre for kommende periode, jfr. § 2-3-1. 

Det skal velges leder, nestleder, arrangementsansvarlig og rekrutteringsansvarlig. Man kan 

stille til gjenvalg så lenge man er studentmedlem, jfr. § 1-2.  

Studentmedlemmer i Juristforbundet tilknyttet det aktuelle fakultet har tale-, møte- og 

stemmerett på fakultetsmøtet. 

Fakultetsstyret kan innkalle til ekstraordinært fakultetsmøte ved behov for suppleringsvalg. 



§ 2-5 Årsmøtet 

Årsmøtet skal bestå av det påtroppende styret og det avtroppende styret i studentseksjonen. 

Årsmøtet velger ordstyrer og referent. 

Alle møtende representanter etter første ledd har stemmerett på årsmøtet, med én stemme 

hver. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. 

Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har nyvalgt leder dobbeltstemme, 

bortsett fra valg etter § 2-5-1. 

§ 2-5-1 Valg 

Årsmøtet skal som første sak avholde valg. 

Årsmøtet skal velge 

 leder for studentseksjonen 

 nestleder for studentseksjonen 

 andre vara til Hovedstyret. 

Valg av leder og nestleder skal avholdes hver for seg. 

Bachelorutvalgets representant i seksjonsstyret kan ikke velges som leder, nestleder eller 

andre vara. 

Alle møtende representanter etter § 2-5 første ledd har stemmerett på årsmøtet, med én 

stemme hver. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. 

Valgene avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom det er stemmelikhet ved valg avholdes 

ekstra stemmerunde mellom de to kandidatene som fikk flest stemmer. Dersom det fortsatt er 

stemmelikhet etter ekstra stemmerunde, avgjøres valget ved loddtrekning. 

Valgene skjer ved at representantene avgir stemmetegn. Dersom en av representantene 

forlanger det, skal valget skje ved hemmelig stemmegivning. 

§ 2-5-2 Ordinært årsmøte 

Ordinært årsmøte holdes som hovedregel første helg i februar hvert år. Det påtroppende styret 

må være valgt innen 15. januar, jfr. § 2-4. 

Leder kaller inn til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Dagsorden sendes ut senest syv dager 

før møtet avholdes. Innkallingen skal sendes til årsmøtets representanter etter § 2-5. Varsel 

om at det skal avholdes årsmøte skal publiseres på egnet måte for andre medlemmer i 

studentseksjonen. Varselet skal inneholde dato og saksliste for årsmøtet. 

Det ordinære årsmøtet skal behandle: 

 Valg etter § 2-5-1 

 Styrets beretning  

 Styrets forslag til handlingsplan 

 Gjennomgang av regnskap fra foregående år 

 Innmeldte forsalg til vedtektsendringer 

 Andre innmeldte saker 



Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal meldes til leder senest syv dager før 

årsmøtet. Alle styrets medlemmer har rett til å legge frem saker til behandling. Andre 

medlemmer i studentseksjonen som ønsker å fremme saker til årsmøtet, skal fremme dem 

gjennom sitt fakultetsstyre, jfr. § 2-3. 

§ 2-5-3 Ekstraordinært årsmøte 

Minst fire av styrets medlemmer kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. 

Ved ekstraordinært årsmøte innkalles de samme personer som ved ordinært årsmøte såfremt 

disse fortsatt er studentmedlemmer i JF. 

Innkallingen skal sendes ut med minst 14 dagers varsel og redegjøre for hvorfor det innkalles 

til møte. Varsel om at det skal avholdes ekstraordinært årsmøte skal publiseres på egnet måte 

for andre medlemmer i studentseksjonen, jfr. § 1-2. Varselet skal inneholde dato og saksliste 

for årsmøtet. 

 

Kapittel 3 – Øvrige bestemmelser 
 

§ 3-1 Forholdet til Juristforbundets vedtekter 

Studentseksjonen er underlagt JFs vedtekter. Det påligger studentseksjonen å påse at 

studentseksjonens vedtekter er i overensstemmelse med JFs vedtekter. Ved 

uoverensstemmelse mellom vedtektene her og JFs vedtekter gis JFs vedtekter forrang. 

§ 3-2 Vedtektsendringer 

Vedtekter for Juristforbundet-Student fastsettes av Hovedstyret i JF, etter vedtatt forslag fra 

årsmøtet i studentseksjonen, jfr. JFs vedtekter § 3-5-3. 


