
Vedtekter for Rettspolitisk Forening 
Opprinnelig vedtatt på stiftelsesmøtet 6.6.1974. Endret 26.2.1976, 28.2.1979, 24.2.1989, 

26.2.1998, 18.2.2014, 20.02.2015 og 19.04.2017. 

 

§ 1. Formål 
Foreningens formål er: 

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for 

menneskerettighetene, 

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,  

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres 

personlige ansvar, 

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt bl a på å bedre sosialt svakerestilte 

gruppers rettslige situasjon.  

 

Foreningen er partipolitisk uavhengig. 

 

§ 2. Medlemskap 
Foreningen er åpen for enhver som støtter opp om foreningens formål. 

 

§ 3. Organisasjon 
Foreningens organer er årsmøtet, styret, lokalavdelingene og redaksjonen i Kritisk Juss. 

 

§ 4. Årsmøtet 
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes innen l mai hvert år. 

Innkalling skal sendes ut senest fire uker før møtet. På ordinære årsmøter skal behandles: 

1) Årsmelding fra styret, lokalavdelingene og redaksjonen i Kritisk Juss, 

2) regnskap,  

3) budsjett og fastsetting av kontingent,  

4) valg av leder og øvrige styremedlemmer, revisor og valgkomite,  

5) eventuelle andre saker som er satt opp på sakslisten av styret 

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest tre uker før 

årsmøtet. 

Dersom årsmøtet med tre fjerdedels flertall bestemmer det, kan også andre saker tas opp. 

Årsmøtets vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i vedtektene. 

Styret fører særskilt protokoll over årsmøtets forhandlinger. 

 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret bestemmer det, eller når minst 10 % eller minst 

30 medlemmer av foreningen skriftlig krever det. Det ekstraordinære årsmøtet skal om mulig 

avholdes innen tre uker etter at styret har fattet vedtak om at det skal avholdes ekstraordinært 

årsmøte, eller etter at styret har mottatt et slikt krav. 

 



§ 6. Styret 
Styret står for den daglige ledelsen av foreningen. Styret skal ha kontakt med lokalavdelingene og 

ha ansvaret for sekretariatsfunksjonen. 

 

Styret består av 7-12 medlemmer som velges på årsmøtet. Styret velger selv nestleder og 

kasserer. Dersom styret finner det hensiktsmessig, kan det også opprette andre styreverv med 

særlige ansvarsområder. 

 

§ 7. Lokalavdelingene 
Grupper og enkeltmedlemmer i distrikt kan danne en egen avdeling av foreningen. 

Lokalavdelingene må ikke overlappe hverandre geografisk. Lokalavdelingene opptrer utad i 

egenskap av lokalavdeling. Bevilgningene til driften av lokalavdelingene foretas av styret under 

hensyn til foreningens totale økonomi og lokalavdelingenes aktiviteter. 

 

§ 8. Redaksjonen 
Foreningen er utgiver av Kritisk Juss. Styret fastsetter den årlige budsjettramme for Kritisk Juss. 

Foreningens kasserer er ansvarlig for regnskapet. 

 

Styret engasjerer redaktør for én årgangsperiode av gangen. Øvrige redaksjonsmedlemmer 

engasjeres av redaktøren. Redaktøren har møterett på foreningens styremøter, og møteplikt etter 

innkallelse fra styret. 

 

Redaktøren har redaksjonell frihet innenfor rammene av foreningens formål nedfelt i § 1. 

 

§ 9. Medlemskontingent 
Medlemskontingenten betales ved innmelding og senere én gang hvert år. Studenter og 

pensjonister betaler redusert kontingent. 

 

§ 10. Uttalelsesforslag 
Forslag til uttalelse som ønskes tatt opp på foreningens møter eller andre arrangementer, må være 

innkommet styret innen 48 timer før møtet. Det enkelte møte kan med tre fjerdedels flertall vedta 

at også andre forslag til uttalelse kan tas opp. 

 

§ 11. Endringer i vedtektene 
Endringer i disse vedtekter må, for å være gyldige, vedtas på årsmøtet med minst to tredjedelers 

flertall av de avgitte stemmer. 

 

§ 12. Oppløsning 
Oppløsning av foreningen må vedtas med minst to tredjedelers flertall av de avgitte stemmene på 

to påfølgende årsmøter. Årsmøtene kan være ordinære eller ekstraordinære. Dersom ett årsmøte 



vedtar oppløsning, skal det avholdes nytt årsmøte innen seks uker for ny behandling av forslaget 

om oppløsning og valg av avviklingsstyre. 


