Vedtægter for ELSA Aarhus
den 14.maj 2015
Kapitel 1. Navn, formål og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association, Aarhus (ELSA Aarhus).
Foreningen er registreret med CVR-nummer 31794323.
§ 2. Foreningen er uafhængig af såvel studenter- som partipolitiske interesser. Foreningen har til
formål at etablere, fremme og udvikle gensidig forståelse, fagligt samarbejde og personlige
kontakter mellem jurastuderende og yngre juridiske kandidater fra danske og europæiske
universiteter for at forberede dem til et professionelt arbejdsliv i et internationalt miljø. Dette søges
opnået gennem aktiviteter såsom seminarer, udveksling af jurastuderende og yngre juridiske
kandidater, samt andre akademiske aktiviteter.
§ 3. Foreningens hjemsted er Aarhus, Det Juridiske Institut ved Aarhus Universitet.
Kapitel 2. Medlemskredsen
§ 4. Som almindelige medlemmer kan optages juridiske studerende fra Aarhus Universitet og
yngre juridiske kandidater, dette i overensstemmelse med ELSA’s internationale regler.
Medlemskab er betinget af et årligt kontingent, og ophører dersom medlemmet ikke betaler sit
kontingent.
Stk. 2. Som støttemedlemmer kan optages juridiske kandidater og virksomheder, herunder
advokatfirmaer, samt juridiske personer. Støttemedlemskabet er betinget af et af bestyrelsen fastsat
årligt kontingent.
§ 5. Æresmedlemmer kan udnævnes, når de foreslås af bestyrelsen og forslaget opnår mindst 2/3
flertal på en generalforsamling.
Stk. 2. Æresmedlemmer registreres i bilaget ”Æresmedlemmer”, som er at finde efter vedtægterne.
Registreringen skal ledsages af en begrundelse for indstillingen.
§ 6. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem fra foreningen, hvis medlemmet har modarbejdet eller
skadet foreningens virksomhed. Beslutningen træffes af bestyrelsen med 2/3 flertal.
Stk. 2. Et ekskluderet medlem kan dog kræve bestyrelsens afgørelse indbragt for den
førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende er berettiget til at være til stede under dette
punkt på dagsordenen. Indbringes bestyrelsens beslutning for generalforsamlingen har dette ikke
opsættende virkning.
Kapitel 3. Generalforsamlingen
§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i perioden primo april til ultimo maj.
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse
til medlemmerne, samt ved opslag på Aarhus Universitet.

Stk. 4. Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse og
dagsorden.
Stk. 5. Enhver som har været almindeligt medlem i mindst 14 dage, og som har betalt det sidst
opkrævede kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når President eller bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 25 eller halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt
begærer dette (medlemsbegæring).
Stk. 2. Ved medlemsbegæring er bestyrelsen forpligtet til at sammenkalde generalforsamlingen
senest 4 uger efter begæringen. Den ekstraordinære generalforsamling kan udsættes, såfremt de
medlemmer, som har begæret den ekstraordinære generalforsamling enstemmigt samtykker heri.
Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig
meddelelse til medlemmerne, samt ved opslag på Aarhus Universitet. Med indkaldelsen til den
ekstraordinære generalforsamling sendes dagsorden samt oplysning om tid og sted for mødet.
Stk. 4. Vedrørende afstemning og procedureregler gælder de for den ordinære generalforsamling
vedtagne bestemmelser.
§ 9. Forslag fra medlemmerne skal for at komme til afstemning på generalforsamlingen eller den
ekstraordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
afholdes.
Stk. 2. Bestyrelsen er forpligtet til inden 4 dage før generalforsamlingen ved direkte skriftlig
meddelelse at orientere medlemmerne om forslag, der ønskes sat til afstemning.
§ 10. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent(er)
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af President
8. Valg af Secretary General, Treasurer, Vice President in charge of Marketing, Vice President in
charge of Academic Activities, Vice President in charge of Seminars and Conferences, Vice
President in charge of Student Trainee Exchange Programme og Mentorkoordinator
9.Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt
§ 11. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål.
Stk. 2. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Stk. 3. Referenten fører protokol over det på generalforsamlingen passerede og afleverer denne
snarest, dog senest 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse, hvor den nye bestyrelse forpligter
sig til at orientere medlemmer og støttemedlemmer om indholdet heraf. Protokollen underskrives
af dirigenten samt den afgående President.
§ 12. Alle spørgsmål på generalforsamlingen afgøres ved almindelig stemmeflerhed blandt de
fremmødte stemmeberettigede.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk. 3. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.
§ 13. Hvert stemmeberettiget medlem har, jf. § 7, stk. 5, én stemme.
Stk. 2. Ved valg til bestyrelsen har hvert medlem dog én stemme per bestyrelsespost.
Stk. 3. Et stemmeberettiget medlem, der giver møde på generalforsamlingen, kan kun bemyndiges
af ét andet stemmeberettiget medlem, der ikke selv giver møde på generalforsamlingen. Et medlem
kan således maksimalt møde på generalforsamlingen med 2 stemmer.
§ 14. Ved opstilling til bestyrelsen skal skriftlig erklæring om opstilling til bestyrelsen være Secretary
General i hænde senest 24 timer før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan dog dispensere
herfra, såfremt det findes nødvendigt.
Stk. 2. En kandidat til bestyrelsen skal være omfattet af medlemskredsen i § 4, stk. 1, og skal
indstilles af et medlem.
Stk. 3. En kandidat til bestyrelsen kan kun opstilles til én bestyrelsespost.
Stk. 4. Såfremt alle bestyrelsesposter, jf. § 15, stk. 1., ikke er besat efter første valgrunde kan nye
kandidater og kandidater, som ikke blev valgt ind i første valgrunde, opstilles til de(n) ledige
post(er) i en ny valgrunde.
Kapitel 4. Bestyrelsen
§ 15. Bestyrelsen består af President og de i henhold til § 16, stk. 1, valgte bestyrelsesmedlemmer,
som vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Stk. 2. Bestyrelsesåret løber fra 1. August til 31. Juli.
Stk. 3. Den siddende bestyrelse skal sikre overgangen til og oplæringen af den nye bestyrelse inden
det nye bestyrelsesår begynder (transition).
§ 16. Følgende bestyrelsesposter skal besættes: Secretary General, Treasurer, Vice President in
charge of Marketing, Vice President in charge of Academic Activities, Vice President in charge of
Seminars and Conferences og Vice President in charge of Student Trainee Exchange Programme.
ELSA Aarhus er, efter aftale med Aarhus Universitet, desuden forpligtet til at besætte posten som
Mentorkoordinator.
Stk. 2. Bestyrelsen tiltræder endeligt 1. August.
Stk. 3. Afgår President i valgperioden, indtræder Secretary General som President, og bestyrelsen
konstituerer sig selv med ny Secretary General og eventuelle andre funktionsposter.
Stk. 4. Foreningens medlemmer eller bestyrelsen kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til
enkelte bestyrelsesmedlemmer, der måtte findes at misligholde sin funktionspost, hvorefter denne
ekskluderes såfremt mindst 2/3 af den samlede bestyrelse stemmer herfor.
Stk. 5. Foreningens medlemmer kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til den samlede
bestyrelse. I så fald følges proceduren for medlemsbegæring af ekstraordinær generalforsamling, jf.
§ 8. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kræves der flertal på mindst 2/3 af samtlige
medlemmers stemmer, for at bestyrelsen kan afsættes.
Stk. 6. Udtræder et medlem af bestyrelsen, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem, som
Deputy Officer, indtil førstkommende generalforsamling.
Stk. 7. Fastsættelsen af proceduren for udpegelsen/afskedigelsen af Deputy Officers overlades til
ELSA Aarhus´ bestyrelse. Deputy Officers vil ikke have stemmeret I ELSA Aarhus´ bestyrelse.
§ 17. Bestyrelsen varetager foreningens daglige virksomhed og er beslutningsdygtig, når mindst

halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er Presidents stemme
afgørende.
Kapitel 5. Andre bestemmelser
§ 18. Foreningen tegnes af President eller Treasurer i forening med et bestyrelsesmedlem.
§ 19. Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. Marts
§ 20. De på generalforsamlingen valgte revisorer udøver en grundig kritisk revision og kontrol.
§ 21. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene.
§ 22. Foreningens opløsning kan kun ske, når opløsningen er vedtaget med 2/3 flertal på
generalforsamlingen.
Stk. 2. En beslutning efter stk. 1, skal for at have virkning, godkendes med 2/3 flertal på den
førstkommende ordinære generalforsamling.
§ 23. Disse vedtægter træder i kraft den 14. maj 2015.

