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Innkalling til Generalforsamling 

Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i 
samsvar med vedtektens § 7.  
 
Generalforsamlingen avholdes i Auditorium 3, onsdag 8. april kl. 14.00.  
 
DU kan stille til valg som President, Generalsekretær, Økonomiansvarlig, 
Markedsføringsansvarlig, Vice President of Academic Activities, Vice 
President of Seminars & Conferences og Vice President of  Student Trainee 
Exchange Programme.  
 
Vi har også følgende directorstillinger:  
Arbeidslivsdagen, prosedyrekonkurransen, forhandlingskonkurransen, 
studieturer og social director.  
 
På Generalforsamlingen får dere innsyn i semesterrapportene, og 
økonomiansvarlig vil legge frem forslag til budsjett for neste styreperiode og 
regnskap. Det skal velges revisor og eventuelle vedtektsendringer skal 
stemmes over.  
 
Alle studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø har stemme-, forslags-, og 
talerett på GF, jf. vedtektens § 9.  
 
Dagsorden vil være tilgjengelig onsdag 1. April på Facebook og på våre 
hjemmesider.  
 
Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål om vervene 
og hvordan det er å sitte i styret til ELSA Tromsø.  
Henvendelser kan rettes til secgen.tromso@elsa.no.  
 
Med vennlig hilsen 
Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 
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Bestemmelser i vedtektene  som omhandler GF 

 

§ 9 Stemme-, forslags- og talerett 

Samtlige medlemmer har stemme-, forslags- og talerett på 

generalforsamlingen. Det er ikke anledning til å overdra sin stemme til andre. 

 

Andre kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med tale- og 

forslagsrett. 

 

§ 10 Vedtak og valg  første og femte ledd 

Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet 

anses forslaget for ikke vedtatt. Ved opptellingen av stemmene regnes ikke 

nøytrale stemmer med. 

 

Alle vedtak skal skje ved åpen votering, med mindre et styremedlem krever 

hemmelig votering. Hemmelig votering må kreves for hver enkelt sak det skal 

voteres over. Valg av styre skal alltid foregå ved hemmelig votering. 

 

§ 11 Valg av styre og directors 

Ved valg av styre skal medlemmene velges i følgende rekkefølge: 

1. President 

2. AA-ansvarlig 

3. S&C-ansvarlig 

4. STEP-ansvarlig 

5. Markedsføringsansvarlig 
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6. Økonomiansvarlig 

7. Generalsekretær 

8. Valg av directors  

§ 12 Vedtektsendringer 

Vedtektsendringer kan kun vedtas med 2/3 flertall på generalforsamlingen. 

Endringsforslagene må være styret i hende senest en uke før 

generalforsamlingen. 

 

Ved enstemmighet kan generalforsamlingen endre vedtektene uavhengig av 

begrensningen i første ledd annet punktum. Vedtektsendringene må da ha 

saklig sammenheng med et eller flere av de endringsforslag som er foreslått i 

samsvar med første ledd annet punktum. 

 

Vedtektsendringene trer i kraft når generalforsamlingen heves. En enstemmig 

generalforsamling kan vedta at vedtektsendringer skal tre i kraft fra et annet 

tidspunkt. 

 

§ 24 Revisor 

Generalforsamlingen velger revisor for ELSA Tromsø. Styremedlem kan ikke 

velges til revisor. 

 

Revisor skal i forbindelse med revisjon av regnskapene for ELSA Tromsø 

gjennomgå og kontrollere: 

 

· regnskap, 
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· bilag, 

· kassabeholdning, 

· kontoutskrifter, 

· styrevedtak vedrørende økonomiske disposisjoner, og 

· budsjett for regnskapsperioden. 

 

Annet materiale av betydning for revisjonen skal forelegges revisor på 

oppfordring. Alt materiale bør stilles til revisors disposisjon minst tre uker før 

avholdelse av generalforsamlingen. 

 

Revisor skal legge frem en skriftlig revisjonsrapport for generalforsamlingen. 

Revisor har rett til å kontrollere regnskapsføringen i løpet av 

regnskapsperioden. 

 
 
 
 


