Foreningen af ErhvervsJurister
København, februar 2017

Forslag til vedtægtsændringer til
ekstraordinær generalforsamling
d. 28. februar 2017, kl. 18.00.
Forslag 1
Ændring af vedtægternes §3
Forklaring til
vedtægtsændring
Nuværende
Ændringsforslag

Da foreningen i dag opstiller kandidater til uddannelsens
studienævn, og således er aktiv i det studenterpolitiske arbejde,
foreslås en ændring af bestemmelsens tekst.
Foreningen har ingen tilknytning til noget politisk parti eller nogen
studenterpolitisk organisation.
Foreningen har ingen tilknytning til noget politisk parti.

Forslag 2
Ændring af vedtægternes §7, stk. 5. Bestyrelsen indstiller denne som væsentlig ændring af
vedtægterne.
Forklaring til
Det foreslås at ændre ordlyden i bestemmelsen således, at
vedtægtsændring
”suppleant” bliver erstattet af ”repræsentant”. Dette er i
overensstemmelse med den gældende praksis og bestyrelsen vil
som følge heraf retlig udgøres af 9 medlemmer.
Nuværende
Bestyrelsen suppleres til hver en tid af 3 suppleanter fra
foreningens udvalg. Bestyrelsen udpeger de 3 udvalg, hvorfra de
respektive udvalg udpeger en suppleant blandt deres aktive
medlemmer.
Ændringsforslag
Bestyrelsen suppleres til en hver tid af 3 repræsentanter fra
foreningens udvalg. Bestyrelsen udpeger de 3 udvalg, hvorfra de
respektive udvalg udpeger en repræsentant blandt deres aktive
medlemmer. Den valgte repræsentant vil, på lige fod med de
valgte medlemmer af bestyrelsen, have stemmeret ved
bestyrelsesmøder. Repræsentanterne kan dog ikke varetage nogle
af bestyrelsens poster jf. Disse vedtægters § 8, stk. 1. Det
forventes derudover at de valgte repræsentanter vil deltage aktivt i
bestyrelsens virke.
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Forslag 3
Ændring af vedtægternes § 7, stk. 8. Bestyrelsen indstiller denne som væsentlig ændring af
vedtægterne.
Forklaring til
Det foreslås, at der indføres et nyt stk., idet der skal vælges to
vedtægtsændring
suppleanter til FEJ bestyrelse som kan tiltræde, hvis dette bliver
relevant.
Nuværende
Ændringsforslag
Til den ordinære generalforsamling skal der vælges to suppleanter
til bestyrelsen, som kan tiltræde hvis det findes nødvendigt.
Såfremt det er muligt, bliver suppleanterne valgt blandt de
opstillede, men ikke valgte kandidater. Hvis det ikke er muligt, at
udpege suppleanter på den ordinære generalforsamling, vil
bestyrelsen snarest muligt pege på to af foreningens medlemmer.
Forslag 4
Ændring af vedtægternes § 10, stk. 2.
Forklaring til
Som følge af vedtægtsændringen i § 14, er det nødvendigt også at
vedtægtsændring
ændre § 10, stk. 2, til en enkelt revisor.
Nuværende
Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling være revideret af de to på den foregående
generalforsamling valgte revisorer, som ikke må være medlemmer
af bestyrelsen.
Ændringsforslag
Regnskabet skal senest 14 dage før den ordinære
generalforsamling være revideret af den på den foregående
generalforsamling valgte revisor jf. Disse vedtægters § 14 stk. 1 og
2.

Forslag 5
Ændring af vedtægternes § 14, stk. 1, punkt 9
Forklaring til
Der vælges i dag kun én revisor og én revisorsuppleant. Det
vedtægtsændring
foreslås derfor at underpunktet herom ændres.
Nuværende
Valg af to revisorer og revisorsuppleant
Ændringsforslag
Valg af én revisor og én revisorsuppleant som ikke må være
medlem af bestyrelsen
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Forslag 6
Ændring af vedtægternes § 14a, stk. 4
Forklaring til
Det foreslås at slette vedtægternes § 14a, stk. 4, således, at
vedtægtsændring
vedtægternes § 14a, stk. 5 bliver stk. 4 fremover.
Nuværende
Foruden formanden for studienævnsudvalget, jf. § 9, stk. 5, er
foreningens indvalgte medlemmer af studienævnet obligatoriske
medlemmer af studienævnsudvalget. Udvalget er derudover åbent
for alle interesserede medlemmer.
Ændringsforslag

Forslag 7
Ændring af vedtægternes §14a, stk. 5 (renskrivning til § 14, stk. 4, såfremt forslag 6 går igennem)
Forklaring til
Bestyrelsen ønsker ikke at pålægge nedenstående pligter, men vil
vedtægtsændring
fastholde muligheden, såfremt det findes forventet. Derfor foreslås
nedenstående ændring.
Nuværende
Studienævnsrepræsentantsmøder afholdes som minimum
forinden ethvert studienævnsmøde, og derudover når formanden
finder det fornødent. Formanden er ansvarlig for indkaldelse,
ledelse og afholdelse af møderne. Studienævnsrepræsentanterne
skal orientere om sit virke ved at offentliggøre dagsordener og
referater fra møderne.
Ændringsforslag
Studienævnsrepræsentantsmøder afholdes som minimum
forinden ethvert studienævnsmøde, og derudover når formanden
finder det fornødent. Formanden er ansvarlig for indkaldelse,
ledelse og afholdelse af møderne. Studienævnsrepræsentanterne
skal orientere om sit virke ved at offentliggøre dagsordener og
referater fra møderne, hvis ønsket.
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