
 

Forslag	til	ændring	af	ELSA	
Copenhagens	vedtægter 
Fremsat	af	ELSA	Copenhagens	bestyrelsen 

ELSA	Copenhagens	Generalforsamling	
København,	maj	2017	
	 	



Forslag	nr.	1:	
	
Bestyrelsen	i	ELSA	Copenhagen	foreslår,	at	de	følgende	forslag	til	vedtægtsændringer	træder	i	
kraft	straks,	såfremt	de	vedtages	af	generalforsamlingen.	Dette	foreslås,	fordi	bestyrelsen	i	
ELSA	Copenhagen	ønsker,	at	ændre	valgproceduren	for	valg	til	bestyrelsen	allerede	fra	og	
med	denne	generalforsamling.	Det	vil	blandt	andet	have	den	virkning,	at	såfremt	det	følgende	
forslag	nr.	7	vedtages	af	generalforsamlingen,	vil	valgproceduren	være	ændret,	og	kandidater	
vil	stille	op	til	bestyrelsesposter	og	ikke	blot	til	en	plads	i	bestyrelsen.	
	 	



Forslag	nr.	2:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 1 – NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 

 
§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association Copenhagen – herefter benævnt 
ELSA CPH. Der kan også anvendes forkortelsen ELSA Copenhagen.  
Stk 2. Foreningens hjemsted er Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 
16, 2300 København SKøbenhavn, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Fiolstræde 10, 3. 
th., 1171 København K. 
	
	
Begrundelse:	

• Det	Juridiske	Fakultet	er	flyttet,	og	ELSA	Copenhagen	flytter	derfor	sit	hjemsted.	
	 	



Forslag	nr.	3:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 3 – MEDLEMSKREDSEN 

 
§ 5. En personMedlemmer kan udelukkende ekskluderes fra foreningen, hvis denne de har handlet i 
strid med foreningens interesser eller på anden måde har skadet foreningen. 
Stk. 2. Et bestyrelses- eller almindligt medlem kan ved bestyrelsesmøde ekskluderes af bestyrelsen ved 
mindst 2/3 stemmer afgivet af den samlede bestyrelse.  
Stk. 3 Ved beslutning om eksklusion af et bestyrelsesmedlem kan bestyrelsesmedlemmet forlange 
afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages stilling til bestyrelsesmedlemmets 
plads i bestyrelsen. Eksklusion kan kun ske ved mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. En sådan 
indsigelse har ikke opsættende virkning på bestyrelsens beslutning om eksklusionen.  
	
Begrundelse:	

• Sproglige	rettelser.	
• Det	klarlægges,	at	alle	medlemmer/bestyrelsesmedlemmer	er	omfattet	af	

bestemmelsen.	
	
	 	



Forslag	nr.	4:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 3 – MEDLEMSKREDSEN 

 
§ 7. Medlemsskabet efter § 4, nr. 1, er betinget af et engangskontingent fastsat i stk. 2, jf. dog stk. 3-4.  
Stk. 2. Medlemskontingentet udgør DKK 150.  
Stk. 3. Ved tilmelding efter optagelse på en kandidatuddannelse udgør medlemskontingentet DKK 50.  
Stk. 4. Udvekslingsstuderende er undtaget herfor. 
	
Begrundelse:	

• Det	indskærpes,	at	kun	almindelige	medlemmer	efter	§	4,	nr.	1,	skal	betale	
medlemskontingent.	

	 	



Forslag	nr.	5:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN 

 
§ 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling afholdes 
1 gang årligt. Ordinær generalforsamling afholdes i København i løbet af april, eller maj eller juni. 
	
Begrundelse:	

• Muligheden	for	at	afholde	generalforsamling	i	Maj	afskæres,	for	at	sikre	tid	nok	til	
transition.	

	
	 	



Forslag	nr.	6:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN 

 
§ 9. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 
Stk. 2. Indkaldelsen sker via e-mail til medlemmer, på ELSA Copenhagens hjemmeside og Facebook-
side samt ved opslag på Københavns Universitet. 
Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden samt angivelse af bestyrelsens egne forslag og 
fremsatte forslag, som måtte være bestyrelsen i hænde ved indkaldelsen. 
Stk. 4. Bestyrelsen kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlings afholdelse. Fremsatte 
forslag slås op på foreningens hjemmesideFacebook side.  
Stk. 5. Medlemmer kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Fremsatte 
forslag skal sendes pr. e-mail til Secretary General på dennes mail secgen@elsa-cph.dk. Bestyrelsen kan 
altid fremsætte ændringsforslag inden for samme emne.  
	
Begrundelse:	

• Indkaldelsesproceduren	ved	generalforsamlingen	ændres,	således	at	hjemmesiden	
fremhæves	frem	for	Facebook	i	relation	til	fremsættelse	af	forslag.	

	 	



Forslag	nr.	7:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN 

 
§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde, men er ikke begrænset til 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigent, referent og to2 stemmetællere. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
32. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.  
43. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
57. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent for studerende, nyuddannede juridiske 
kandidater. 
68. Indkomne forslag. 
74. Valg af President. 
8. Valg af Secretary General. 
9. Valg af Treasurer. 
10. Valg af en Vice President for Marketing, to Vice Presidents for Academic Activities, to Vice 
Presidents for Seminars & Conferences, to Vice Presidents for Student Trainee Exchange Programme 
og en Vice President for Mentor Coordination. 
5. Valg af 6-10 bestyrelsesmedlemmer. 
116. Valg af to2 revisorer.  
7.	Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent for studerende, nyuddannede juridiske kandidater. 
8. Indkomne forslag.  
129. Eventuelt. 
	
	
For	letlæselighedens	skyld,	vises	herunder,	hvordan	den	endelige	bestemmelse	kommer	til	at	se	
således	ud:	
	
§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde, men er ikke begrænset til 
følgende punkter: 
1. Valg af dirigent, referent og to2 stemmetællere. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.  
4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab. 
5. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent. 
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af President. 
8. Valg af Secretary General. 



9. Valg af Treasurer. 
10. Valg af en Vice President for Marketing, to Vice Presidents for Academic Activities, to Vice 
Presidents for Seminars & Conferences, to Vice Presidents for Student Trainee Exchange Programme 
og en Vice President for Mentor Coordination. 
11. Valg af to revisorer.  
12. Eventuelt. 

	
	

KAPITEL 6 – AFSTEMNINGS- OG VALGPROCEDURE 
	
§ 14. Al afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning. 
Stk. 2. Ethvert medlem har én stemme. Ved personvalg har hvert medlem én stemme pr. post. 
Stk. 32. Ethvert medlem kan dog kræve skriftlig afstemning. 
Stk. 43. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Stk. 54. Ved personvalg afholdes der altid skriftlig afstemning. 
	
§ 16. Ved valg til bestyrelsenaf President vælges anses den kandidat, der opnår et flertal blandtpå mere 
end halvdelen af de stemmeberettigede fremmødte, for valgt. 
Stk. 2. Hvis ingen af kandidaterne ved det første valg opnår et flertal på mere end halvdelen blandt de 
stemmeberettigede fremmødte, afholdes der en anden valgrunde blandt de to kandidater, der i første 
runde opnåede flest stemmer. 
Stk. 3. Såfremt ingen af de to2 kandidater ved anden valgrunde opnår et flertal i anden valgrundepå 
mere end halvdelen blandt de stemmeberettiget fremmødte, afholdesskal en tredje valgrunde afholdes, 
hvori blanke stemmer ikke tæller med i antallet af afgivne stemmer. Kandidaten, som herefter opnår 
flertal, anses for valgt. 
Stk. 4. Hvis der inden anden valgrunde kun er opstillet en1 kandidat, opstillet kan nye kandidater 
opstille. 
 
§ 17. Ved valg til de øvrige bestyrelsesposter træffer generalforsamlingen forinden beslutning, om 
bestyrelsen skal bestå af 1-3 medlemmer udover de fastsatte poster: Secretary General, Treasurer, Vice 
President of Marketing, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars and 
Conferences, Vice President of Mentor Coordination og Vice President of Student Trainee Exchange 
Programme. 
Stk. 2. Beslutningen skal træffes på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. 
Stk. 3. Hver stemmeberettiget medlem har 1 stemme pr. post. Fremgangsmåden er som iht. § 16. 
	
§ 18. Ved valg til revisor anses de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Hvert 
stemmeberettiget medlem har én stemme pr. revisorpost. 
	

KAPITEL 76 – BESTYRELSEN 
	
§ 23. Bestyrelsen konstituerer sig med Secretary General, Treasurer, Vice President of Marketing, Vice 
President of Academic Activities, Vice President of Seminars and Conferences, Vice President of 



Mentor Coordination og Vice President of Student Trainee Exchange Programme og 1-3 øvrige poster, 
som den finder det hensigtsmæssigt at oprette. 
	
Begrundelse:	

• Valgproceduren	ønskes	ændres,	således	at	man	stiller	op	til	enkelte	poster	frem	for	til	
en	samlet	bestyrelse,	der	skal	konstituere	sig	selv	efterfølgende.	På	denne	måde	har	
kandidaterne	vished	om,	hvilken	post	de	stiller	op	til,	og	generalforsamlingen	får	
medbestemmelse	på	fordelingen	af	poster.	

• Som	konsekvens	heraf,	skal	hvert	medlem	kun	have	en	stemme	på	
generalforsamlingen	pr.	post.	ved	personvalg.	

• §	17	streges.	Alle	følgende	paragrafnumre	konsekvensrettes.	
• Kapitelnummeret	for	kapitlet	om	bestyrelsen	ændres	til	Kapitel	7.	Alle	følgende	

kapitelnumre	konsekvensrettes.	
	 	



Forslag	nr.	8:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

	
KAPITEL 6 – AFSTEMNINGS- OG VALGPROCEDURE 

 
§ 12. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål i 
forhold til foreningens vedtægter. Der føres referat over det på generalforsamlingen passerede. 
Referatet underskrives af dirigenten og Secretary GeneralPresident. 
 
§ 13. Kun de i § 4, nr. 1 og 2, nævnteAlle medlemmer af ELSA Copenhagen har taleret og stemmeret 
til foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamling. 
Stk. 2. Kun de i § 4, nr. 1 og 2, nævnte medlemmer er opstillingsberettigede til foreningens bestyrelse. 
 
§ 15. Et forslag anses for vedtaget, når et simpelt flertal af de afgivne stemmer støtter forslaget, 
medmindre andet er bestemt i foreningens vedtægter.  
Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 
Stk. 3. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 
	
Begrundelse:	

• Ændringer	i	den	tekniske	del	af	valgproceduren.	
o Næstformanden,	ikke	formanden,	skal	underskrive	referatet	af	

generalforsamlingen.	
o Medlemmer	sikres	taleret	ud	over	deres	stemmeret.	

• Sproglige	rettelser.	
	 	



Forslag	nr.	9:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 6 – BESTYRELSEN 

 
§ 19. Bestyrelsen består af den President, Secretary General, Treasurer, samt de Vice President for 
Marketing, Vice President for Academic Activities, Vice President for Seminars & Conferences, Vice 
President for Student Trainee Exchange Programme og Vice President for Mentor Coordination, der er 
valgt på den ordinære generalforsamling7-10 medlemmer, som vælges på den ordinære 
generalforsamling for 1 bestyrelsesår ad gangen. 
Stk. 2. Er en bestyrelsespost ubesat kan bestyrelsen efter ansøgning udpege en Deputy, der refereres til 
ved titeln på den ledige post med fortegnelsen Deputy. Kandidater, der ikke har opnået valg til 
bestyrelsen, kan ikke udpeges som Deputy for samme betyrelsesperiode. 
Stk. 3. Udpegelsen af en Deputy skal godkendes på næstkommende denne besættes på en ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling. 
Stk. 4. En Deputy er ikke et medlem af ELSA Copenhagens bestyrelse, og har således ingen stemmeret 
på foreningens bestyrelsesmøder. 
	
§ 21. Bestyrelsen varetager i forening den overordnede og strategiske ledelse af foreningen. 
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer smedlemmerne varetager ligeledes den daglige ledelse af foreningen.  
 
§ 22. Der er transition mellem den ordinære generalforsamling og 1. august i indeværende år. 
Næstformanden skal efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, og inden 1. august i samme år, 
arrangere en Transition for den nuværende bestyrelse samt den ved den ordinære generalforsamling 
nyvalgte bestyrelse. 
Stk. 2. Ved transition forstås en periode, hvor hvert medlem af den nuværende bestyrelse introducerer 
og overdrager viden/erfaringer til det nye bestyrelsesmedlem, som overtager vedkommendes post. 
Transition skal som minimum indeholde: 
1) Et modul med deltagelse fra både den nuværende og den nyvalgte bestyrelse, hvori deltagerne får en 
generel indføring i ELSA Copenhagens aktiviteter og foreningens forhold til ELSA Denmark og ELSA 
International, samt en generel indføring i bestyrelsesarbejdet. 
2) Moduler for hver bestyrelsespost med deltagelse fra de respektive bestyrelsesmedlemmer og deres 
efterfølger, hvor deltagerne får en områdespecifik indføring i hvert ansvarsområde. 
Stk. 3. Det nuværende bestyrelsesmedlem er ansvarlig for sin post indtil valgperiodens afslutning.  
 
§ 23. Bestyrelsen konstituerer sig med Secretary General, Treasurer, Vice President of Marketing, Vice 
President of Academic Activities, Vice President of Seminars and Conferences, Vice President of 
Mentor Coordination og Vice President of Student Trainee Exchange Programme og 1-3 øvrige poster, 
som den finder det hensigtsmæssigt at oprette. 
Stk. 2. En ubesat bestyrelsespost kan varetages af en Deputy, der vælges på bestyrelsesmøde af 



bestyrelsen, indtil denne kan vælges ind som bestyrelsesmedlem på en ordinær eller ekstraordinær 
generalforsamling. 
Stk. 3. Secretary General er foreningens næstformand, og varetager Presidentens opgaver i dennes 
fravær. 
Stk. 2. Bliver posten som President-posten ledig, overtager Secretary General denne post. Betyrelsen 
konstituerer herefter sig selv på ny. Bestyrelsen skal til hver en tid have en Secretary General og en 
Treasurer. 
Stk. 4. President og Secretary General kan ikke agere som Treasurer. Treasurer kan ikke samtidigt 
påtage sig andre bestyrelsesposter. 
 
§ 24. Bestyrelsens medlemmer kan udpegeudnævne Directors. 
Stk. 2. UdpegelsenUdnævnelse sker efterpå baggrund af ansøgning. 
Stk. 3. Stillingen som Director skal opslås offentligt med et passende varsel inden en nærmere angiven 
ansøgningsfrist. 
Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer kan til hver en tid fremsætte forslag om godkendelse af den 
udpegedeudnævnte Director på etved bestyrelsesmøde. Godkendes Directoren ikke, annuleres 
udpegelsen. 
Stk. 5. UdnævnelsenUdpegelsen gælder for indeværendeigangværende bestyrelsesår. 
Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan til hver en tid afskedige sine Directors. 
  
Begrundelse:	

• Ændringer	i	kapitlet	om	bestyrelsens	organisering.	
• Sproglige	rettelser.	
• Bestyrelsens	mulighed	for	at	udpege	deputies	bliver	afklaret	og	reguleret,	hvilket	den	

ikke	har	været	før.	
• Praksis	omkring	næstformandens	opgaver	i	formandens	fravær	afklares.	
• Bestemmelsen	omkring	directors	omformuleres	for	at	skabe	klarhed,	men	indholdet	

ændres	ikke	i	sin	væsentlighed.	
	 	



Forslag	nr.	10:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 7 – TEGNING OG HÆFTELSE 

 
§ 27. Tegningsberettiget for foreningen er President i forening med et bestyrelsesmedlem eller 
Treasurer i forening med et bestyrelsesmedlem. 
Stk. 2. Treasurer tegner alene foreningen over for banker og pengeinstitutter. 
 

KAPITEL 8 – REGNSKAB OG REVISION 
 
§ 30. Foreningens regnskabsår løber fra 1. august i indeværende år til 31. juli i efterfølgende år. 
Stk. 2. Regnskabet for bestyrelsesåret 2015/2016 vil dog løbe fra den 1. september 2015 til den 31. juli 
2016.   
 
§ 31. Regnskabet for det foregående bestyrelsesår revideres frem mod den ordinære generalforsamling i 
indeværende bestyrelesår af de to revisorer, der er valgt på foregående generelforsamling. 
Stk. 2. Forrige bestyrelsesårs regnskabRegnskabet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. martsapril i 
indeværende bestyrelsesår. Regnskabet skal være revisorerne i hænde senest ved indkaldelsen til ordinær 
generalforsamling. 
Stk. 3. Regnskabet revideres i perioden fra den 1. april frem til afholdelsen af generalforsamlingen.  
	
Begrundelse:	

• Kasseren	får	mulighed	for	at	tegne	foreningen	over	for	banker	alene.	Foreningen	kan	i	
forvejen	ikke	optage	lån,	jf.	vedtægternes	§	19,	så	det	sigter	primært	mod	at	gøre	
transition	og	løbende	bankforretninger	mere	smidige.	

• Revisionsperioden	udvides	for	at	sikre	revisorerne	bedre	forhold,	end	de	har	haft	i	år.	
	 	



Forslag	nr.	11:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 9 – OPLØSNING 

	
§ 32. Forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles, såfremt bestyrelsen fremætter forslag 
herom.  
Stk. 2. For at et forslag om opløsningen skal kunne anses for vedtaget, skal det have været behandlet på 
en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der sammenlagt skal repræsenterer 
mindst 2/3 af foreningens medlemmer, støtter forslaget.  
Stk. 3. Såfremt foreningen ved sin opløsning er i besiddelse af en formue, skal denne tilfalde The 
European Law Students’ Association ELSA Denmark, subsidiært eller en tilsvarende dansk eller 
international organisation. 
	
Begrundelse:	

• Sproglige	rettelser.	
	 	



Forslag	nr.	12:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 10 – Ikrafttrædelse 

	
§ 33. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen. 
	
Begrundelse:	

• Fremover	bør	vedtægtsændringer	træde	i	kræft	straks	efter	vedtagelse	på	
generalforsamlingen,	således	at	ændringer	af	f.eks.	valgprocedure	kan	få	virkning	fra	
nærværende	generalforsamling,	og	ikke	først	fra	det	følgende	bestyrelsesår.	

	
	 	



Forslag	nr.	13:	
	

Vedtægter European Law Students’ Association 
Copenhagen 

 
KAPITEL 10 – Ikrafttrædelse 

	
§ 343. Vedtægterne er senest ændretsidst vedtaget ved generalforsamling af 4. maj 201714.06.2016. 
	
Begrundelse:	

• Sproglig	rettelse.	
• Vedtægterne	opdateres	med	ændringer	pr.	4.	maj	2017.	


