Vedtægter for Moderate Jurister ved Aarhus Universitet
Foreningen
§ 1. Foreningens navn er Moderate Jurister
og har hjemsted på Aarhus Universitet.
Stk. 2. Foreningens formål er at virke som en
studenterpolitisk interesseorganisation for
de jurastuderende ved Aarhus Universitet
gennem arbejde i dets styrende organer og
ethvert andet demokratisk organ.
Stk. 3. Foreningen har endvidere til formål at
planlægge og afholde arrangementer med
enten fagligt eller socialt indhold for de jurastuderende ved Aarhus Universitet. Arrangementerne kan afholdes både eksternt
og/eller internt.
Medlemmer
§ 2. Medlemmer af foreningen er jurastuderende ved Aarhus Universitet, som har indbetalt kontingent til foreningen.
a) Kontingentets størrelse fastsættes på en
generalforsamling, og har form som et
studietidsmedlemsskab.
b) Ethvert medlem kan opsige sit medlemskab. Efterfølgende nyt medlemskab skal
godkendes på et medlemsmøde og sker
ved indbetaling af nyt kontingent.
c) Ved opsigelse af medlemskabet eller eksklusion i henhold til § 8 tilbagebetales
kontingentet ikke.
Stk. 2. Æresmedlemmer kan udnævnes ved
en generalforsamling med 5/6 flertal. Styrelsen indstiller kandidater blandt tidligere
medlemmer til æresmedlemsskab.
Stk. 3. Ethvert medlem, der fremtræder som
repræsentant for foreningen, bør handle under hensyntagen til egen overbevisning samt
den på et medlemsmøde konkret fastlagte
politik. Foreningen kan ikke pålægge sine
repræsentanter bundne mandater.
Generalforsamling
§ 3. Generalforsamlingen er foreningens
øverste myndighed og afholdes en gang år-

ligt inden udgangen af februar måned med
følgende dagsorden:
I.
Valg af dirigent
II. Formandens beretning
III. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
IV.
Forslag
V.
Valg til bestyrelse
a. Valg af Formand
b. Valg af øvrige medlemmer
c. Valg af suppleanter
d. Valg af kritiske revisorer
VI.
Eventuelt
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan
afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 medlemmer skriftligt til formanden har fremsat begæring om
afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest
2 uger efter en sådan begæring er fremsat.
§ 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker digitalt via foreningens medlemsside og ved opslag på kontoret. Indkaldelsen
skal ske med et varsel på mindst 14 dage og
skal angive tid og sted samt dagsorden for
generalforsamlingen.
Stk. 2. Forslag fra medlemmer til dagsordenen skal indsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Forslag, der indkommer efter
dagsordenens udsendelse, fremlægges på
foreningens medlemsside, og kopi skal udleveres på et medlems forlangende. Dagsordenen skal ordret gengive foranstående punktum.
Stk. 3. Dagsordenen påsættes endvidere de
nødvendige punkter i henhold til disse vedtægter.
Stk. 4. Indkaldelse til foreningens ekstraordinære generalforsamling sker digitalt via
foreningens medlemsside, samt ved opslag
på kontoret. Indkaldelsen skal ske med et
varsel på mindst 7 dage og skal angive tid og

sted samt dagsorden for generalforsamlingen.
Bestyrelsen
§ 5. Foreningens daglige ledelse varetages af
bestyrelsen. Bestyrelsen skal under ansvar
sikre, at beslutninger truffet på foreningens
generalforsamling eller medlemsmøder udføres, at organisatoriske funktioner og den
daglige drift varetages, samt at træffe afgørelser i daglig henseende.
Stk. 2. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer
og 2 suppleanter, der vælges på foreningens
generalforsamling.
Stk. 3. Bestyrelsen ledes af foreningens formand, der vælges direkte på generalforsamlingen. Den øvrige bestyrelse konstituerer sig
med mindst en næstformand, en kasserer, en
sekretær og en studenterpolitik ansvarlig.
Stk. 4. Ethvert medlem af bestyrelsen kan
udtræde i utide enten frivilligt eller på grund
af endt studietid. Udtræder et medlem af bestyrelsen indtræder 1. suppleant, og i tilfælde hvor formanden træder ud af bestyrelsen
i utide konstituere den øvrige bestyrelse sig
selv. Denne konstitution skal godkendes på
næstkommende medlemsmøde og senest inden 7 dage.
§ 6. Bestyrelsen afholder minimum et bestyrelsesmøde for hvert semester, og ethvert
medlem af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde med et passende varsel.
Stk. 2. På bestyrelsesmøderne udformer eller
reviderer bestyrelsen planer for medlemsregistrering, afholdelse, referering og indeksering af medlemsmøder, aktivitetsafholdelse
samt øvrige funktioner og opgaver vedrørende den daglige ledelse af foreningen.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved
3 medlemmer, dog skal formanden eller
næstformanden være til stede. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Politisk Udvalg
§ 7. Foreningen kan oprette et politisk udvalg, som varetager foreningens studenterpolitiske aktiviteter. Det politiske udvalg er
pligtig at følge enhver beslutning der træffes
på foreningens medlemsmøder, jf. § 11, stk.
1.
Stk. 2. Det politiske udvalg består af 3 til 5
medlemmer, samt 1 suppleant, der vælges
på foreningens generalforsamling. Bestyrelsen har pligt til at udnævne én bestyrelsesmedlem til udvalget. Udvalget konstituere
sig selv på et efterfølgende møde.
Stk. 3. Det politiske udvalg står for at planlægge afholdelsen af foreningens aktiviteter
under studentervalget for Aarhus Universitet.
Stk. 4. Det politiske udvalg kan fastlægge
udvalgets nærmere arbejde ved særskilt servitut, der for at være gyldig skal være underskrevet af foreningens formand.
Juridisk Fagstudienævn
§ 8. Foreningen er forpligtet til at stille med
mindst én kandidat til juridisk studienævn
hvert år i forbindelse med universitetsvalget
ved Aarhus Universitet.
Stk. 2. Opstillingsberettiget til juridisk studienævn er ethvert medlem af foreningen, og
opstilling skal så vidt det er muligt ske efter
prioriteret rækkefølge. Medlemmer af foreningens politiske udvalg har forrang ved
opstilling til studienævnet.
Jurrådets fond
§ 9. Bestyrelsesposten i Jurrådets fond skal
gå på tur mellem foreningens medlemmer.
Hvert medlem kan have posten for en periode.
Stk. 2. Såfremt ingen nye medlemmer ønsker
posten i en ny periode, kan tidligere medlemmer have posten i en endnu periode.

Medlemsmøder
§ 10. Foreningens medlemsmøder er foreningens øverste myndighed mellem afholdelse
af generalforsamlingerne.
Stk. 2. Møderne afholdes mindst en gang om
ugen i løbet af et semester, og møderne er
åbne for alle medlemmer samt ikkemedlemmer, dog således at ethvert medlem
kan kræve afstemning om, at et ikke-medlem
ikke må deltage. Kun medlemmer af foreningen er stemmeberettiget, og ikkemedlemmer skal forlade lokalet under afstemningen.
Stk. 3. Beslutninger vedrørende den almindelige drift af foreningen sker ved simpel
flertal, og formandens stemme er afgørende
ved stemmelighed.
§ 11. Indkaldelse til foreningens ugentlige
møder sker digitalt via foreningens medlemsside.
Stk. 2. Dagsorden for foreningens medlemsmøder skal indeholde:
I.
Meddelelser fra Studienævnet
II. Meddelelser fra Jurrådet
III. Meddelelser fra øvrige råd og nævn
IV.
Meddelelser fra Bestyrelsen
V.
Eventuelt
Stk. 3. Ethvert medlem kan kræve at få et
punkt på dagsordenen. Forslaget skal være
formanden i hænde senest én dag før afholdelse af det ugentlige møde.
Stk. 4. Bestyrelsen er pligtig at sikre at der
føres referat af det ugentlige møde, og ethvert medlem kan kræve at få indskrevet de
er uenige med den afgørelse der er truffet på
medlemsmødet.
Tegning og hæftelse
§ 12. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af kassereren eller formanden, herunder en eventuelt konstitueret formand,
jævnfør §5, stk.5.

Stk. 2. Den ansatte sekretær gives fuldmagt
til at foretage de nødvendige daglige indkøb
til foreningens opretholdelse.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.
Afstemninger
§ 13. Under afstemninger har kun medlemmer, der er indtrådt i foreningen i henhold til
§2, stk.1 og stk.2 senest 48 timer før mødet,
stemmeret. Til generalforsamling dog 3 uger.
Stk. 2. Afstemninger foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning afholdes dog
ved personvalg, og hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer begærer det.
Stk. 3. Hvor intet andet er angivet træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved
personvalg, hvor der skal vælges mere end
en person, stemmes dog efter pointmetoden
således, at der gives flest point til den person
man helst ser valgt. Det kan ikke kræves, at
man udnytter alle sine point.
Stk. 4. Hvor beslutning træffes ved kvalificeret flertal, beregnes dette som andelen af de
afgivne stemmer. I de afgivne stemmes medregnes ikke de, der undlader at stemme.
Stk. 5. Der kan ikke træffes beslutninger under punktet eventuelt på et møde.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Eksklusion
§ 14. Et medlem, der handler med det sigte at
skade foreningen, eller et medlem, der som
repræsentant for foreningen i et organ handler i strid med fundamentale principper, kan
ekskluderes med 2/3 flertal på en generalforsamling.
Vedtægtsændringer
§ 15. Til ændring af nærværende vedtægt
kræves vedtagelse på en generalforsamling

med 2/3 flertal. Vedtægtsændringer træder i
kraft straks ved vedtagelsen.
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer udsendes senest samtidigt med dagsordenen.
Opløsning
§ 16. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette

flertal ikke, er styrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken
opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal
blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 2. Ved foreningens opløsning kan den
opløsende generalforsamling bestemme,
hvem foreningsformuen skal tilfalde. Foreningsformuen kan dog ikke udloddes til
medlemmerne.
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