ELSA DENMARKS
VEDTÆGTER

Valideret af

Martin Guldbrandt Hansen
Secretary General
ELSA Denmark
Ikrafttrådt d. 7. oktober 2018
© The European Law Students’ Association Denmark (ELSA Denmark)

Side 1 af 9

Kapitel 1 - Navn, hjemsted og formål
§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association Denmark - herefter benævnt ELSA
Denmark.
§ 2. Foreningens hjemsted er Aarhus, Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C
§ 3. ELSA Denmark er uafhængig af såvel politiske som økonomiske interesser og har til formål at
fremme, etablere og udvikle gensidig forståelse, fagligt samarbejde og personlige kontakter mellem
jurastuderende og yngre kandidater fra foreningens medlemskreds og dennes søsterorganisationer.
Stk. 2. Formålet søges opnået gennem deltagelse i det internationale ELSA-samarbejde samt ved at
fremme ELSAs Key Areas: Academic Activities (AA), the Student Trainee Exchange Programme
(STEP) og Seminars and Conferences (S&C).
Stk. 3. Med respekt for ovenstående formål skal ELSA Denmark ledes af følgende udsagn:
Vision: En retfærdig verden, hvor der er respekt for menneskelig værdighed og kulturel
mangfoldighed.
Formål: At bidrage til juridisk uddannelse, fremme gensidig forståelse og socialt ansvar hos
jurastuderende og yngre kandidater.
Midler: At tilvejebringe muligheder for jurastuderende og yngre kandidater til at lære om andre
kulturer og retssystemer i et forum af kritisk dialog og videnskabeligt samarbejde, at hjælpe
jurastuderende og yngre kandidater til at blive internationalt orienterede og professionelt
uddannede, at opfordre jurastuderende og yngre kandidater til at handle til gavn for samfundet.
Kapitel 2 - Organisation
§ 4. ELSA International er organiseret i tre niveauer: Internationalt, nationalt og lokalt. ELSA
Denmark repræsenterer det nationale niveau.
Stk. 2. ELSA Denmarks bestyrelse har den daglige ledelse af foreningen. ELSA Denmarks bestyrelse
varetager ligeledes den overordnede og strategiske ledelse af foreningen.
Stk. 3. ELSA Denmark repræsenterer medlemmerne i internationale sammenhænge. ELSA Denmark er
medlem af ELSA International i henhold til ELSA Internationals vedtægter.
Stk. 4. ELSA Denmarks nationale vedtægter og beslutningssamling skal være i overensstemmelse med
internationale vedtægter og beslutningssamling.
Stk. 5. ELSA Denmarks bestyrelse består af President, Secretary General, Treasurer, Vice President for
Marketing, Vice President for Academic Activities, Vice President for Seminars and Conferences og
Vice President for Student Trainee Exchange Programme.
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Kapitel 3 - Medlemskredsen
§ 5. Sammenslutninger af jurastuderende og yngre juridiske kandidater kan efter ansøgning blive
observatørmedlem af ELSA Denmark som forening, hvis de støtter ELSA Denmarks formål og har en
demokratisk organisation.
§ 6. Observatørmedlemmer kan efter ansøgning blive medlem af ELSA Denmark som forening, hvis
de fortsat støtter ELSA Denmarks formål og har en demokratisk organisation.
§ 7. Enhver form for medlemskab af ELSA Denmark kræver tilknytning til en uddannelsesinstitution,
som uddanner jurister.
Stk. 2. Der kan maksimalt eksistere én lokalgruppe i hver universitetsby. Storkøbenhavn er at betragte
som én universitetsby.
§ 8. Ansøgning om observatørmedlemskab af ELSA Denmark vedlagt ansøgerens vedtægter, referat fra
sidste generalforsamling samt liste over bestyrelsesmedlemmer indgives til Secretary General of ELSA
Denmark senest 14 dage før førstkommende generalforsamling.
Stk. 2. Ansøgningen forelægges førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.
Observatørmedlemskab tildeles ved kvalificeret flertal.
Stk. 3. Observatørmedlemmer kan ikke stemme til ELSA Denmarks generalforsamling.
§ 9. Observatørmedlemmers ansøgning om medlemskab af ELSA Denmark vedlagt
observatørmedlemmets vedtægter, referat fra sidste generalforsamling samt liste over
bestyrelsesmedlemmer indgives til Secretary General of ELSA Denmark senest 14 dage før
førstkommende generalforsamling.
Stk. 2. Ansøgningen forelægges førstkommende ordinære generalforsamling, hvorefter der afholdes
afstemning. Medlemskab tildeles ved kvalificeret flertal.
Stk. 3. Observatørmedlemmets ansøgning skal forelægges en af de følgende fire ordinære
generalforsamlinger efter generalforsamlingen, hvor observatørmedlemskabet blev erhvervet.
§ 10. Generalforsamlingen kan ved et kvalificeret flertal degradere et medlem til at være
observatørmedlem, hvis medlemmet ikke har betalt medlemsgebyret til ELSA Denmark i henhold til §
30.
§ 11. Medlemskab ophører
a)   når medlemmet opsiger sit medlemskab.
b)   når medlemmet opløses.
c)   når generalforsamlingen ekskluderer medlemmet fra foreningen som følge af, at medlemmet
ophører med at støtte ELSAs formål og hovedaktiviteter.
d)   når generalforsamlingen ekskluderer medlemmet fra foreningen som følge af, at medlemmet
har handlet i strid med ELSA Denmarks interesser.
Stk. 2. Eksklusion efter stk. 1, litra c og d, sker ved kvalificeret flertal på en ordinær generalforsamling
og efter skriftlig godkendelse fra ELSA International.
Stk. 3. Eventuelle midler hos det opløste medlem tilfalder ELSA Denmark.
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§ 12. Observatørmedlemskab ophører
a)   når et observatørmedlem ikke har ansøgt om eller opnået medlemskab af ELSA Denmark på en
af de følgende 4 ordinære generalforsamlinger efter generalforsamlingen, hvor
observatørmedlemskabet blev opnået.
b)   når observatørmedlemmet opsiger sit medlemskab.
c)   når observatørmedlemmet opløses.
d)   når generalforsamlingen ekskluderer observatørmedlemmets tilknytning til foreningen som
følge af, at observatørmedlemmet ophører med at støtte ELSAs formål og hovedaktiviteter.
Beslutningen om eksklusion af observatørmedlemmet træffes efter forslag ved kvalificeret
flertal. ELSA International skal skriftligt godkende eksklusionen.
e)   når generalforsamlingen ekskluderer observatørmedlemmet fra foreningen som følge af, at
observatørmedlemmet har handlet i strid med ELSA Denmarks interesser. Beslutningen om
eksklusion af observatørmedlemmet træffes efter forslag ved kvalificeret flertal. ELSA
International skal skriftligt godkende eksklusionen.
Stk. 2. Eventuelle midler hos det opløste observatørmedlem tilfalder ELSA Denmark.
Kapitel 4 - Generalforsamlingen
§ 13. Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan.
§ 14. Den ordinære generalforsamling i ELSA Denmark afholdes to gange årligt. I efteråret inden
udgangen af november og i foråret inden medio maj.
Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes på skift henholdsvis øst og vest for Lillebælt.
§ 15. ELSA Denmark indkalder skriftligt medlemmerne til ordinær generalforsamling med mindst 4
ugers varsel.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt tid og sted for mødet.
Stk. 3. Forslag til vedtægter og beslutningssamlingen fra medlemmerne skal for at komme til
afstemning være ELSA Denmarks Secretary General i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4. ELSA Denmark kan fremsætte forslag til vedtægter og beslutningssamling indtil 1 uge før
generalforsamlingen.
Stk. 5. ELSA Denmark fremsender endelig dagsorden inkluderende tid og sted for generalforsamlingen,
ELSA Denmarks forslag samt andre indkomne forslag senest 1 uge før generalforsamlingen.
§ 16. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i efteråret skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Valg af dirigent og referent(er)
Godkendelse af dagsorden
Forelæggelse og godkendelse af den forrige bestyrelses årsberetning
Fremlæggelse og godkendelse af den forrige bestyrelses reviderede årsregnskab
Beretning fra ICM
Beretning fra IPM samt øvrige internationale møder
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7.   Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
8.   Indkomne forslag
9.   Eventuelt
§ 17. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling til foråret skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1.   Valg af dirigent og referent(er)
2.   Godkendelse af dagsorden
3.   Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4.   Fremlæggelse og godkendelse af halvårsregnskab
5.   Beretning fra ICM
6.   Beretning fra IPM samt øvrige internationale møder
7.   Indkomne forslag
8.   Fastlæggelse af medlemsgebyret for det kommende bestyrelsesår
9.   Valg af President
10.  Valg af Secretary General
11.  Valg af Treasurer
12.  Valg af Vice President for Marketing, Vice President for Academic Activities, Vice President
for Seminars and Conferences og Vice President for Student Trainee Exchange Programme
13.  Valg af to revisorer
14.  Eventuelt
§ 18. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør procedurespørgsmål.
Stk. 2. Ethvert stemmeberettiget medlem kan dog kræve afstemning om procedurespørgsmål.
Stk. 3. Referenten/Referenterne tager referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet
udsendes til rettelse inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, og medlemmerne har herefter
14 dage til at komme med bemærkninger. Det endelige referat underskrives af dirigenten og President,
hvorefter Secretary General fremsender det til medlemmerne senest 60 dage efter generalforsamlingens
afholdelse.
§ 19. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i
nærværende vedtægter.
Stk. 2. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal.
Stk. 3. Kvalificeret flertal er 2/3 af stemmerne.
Stk. 4. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning.
§ 20. Hvert medlem har 3 stemmer på generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemmerne meddeler skriftligt ELSA Denmarks bestyrelse før generalforsamlingen, hvilke af
medlemmets delegerede, der er bemyndigede til at stemme på generalforsamlingen. Meddelelsen skal
være underskrevet af 4 af medlemmets bestyrelsesmedlemmer..
Kapitel 5 - Ekstraordinær generalforsamling
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§ 21. President i ELSA Denmark, 3 bestyrelsesmedlemmer i ELSA Denmark og eller ethvert medlem
kan forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling til
behandling af et bestemt angivet emne indkaldes, 14 dage efter at det er forlangt. Med indkaldelsen til
den ekstraordinære generalforsamling sendes dagsordenen samt tid og sted.
Stk. 2. De i §§ 18-20 for den ordinære generalforsamling vedtagne bestemmelser finder tilsvarende
anvendelse.
Stk. 3. Et flertal af ELSA Denmarks medlemmer kan forlange, at den ekstraordinære generalforsamling
alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Beslutningen skal indeholde oplysninger
om, hvordan elektroniske medier anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. I dette tilfælde
flyttes det i indkaldelsen angivne sted til elektronisk forum.

Kapitel 6 - ELSA Denmarks bestyrelse
§ 22. Bestyrelsen for det kommende bestyrelsesår vælges på den ordinære generalforsamling i foråret.
Stk. 2. Bestyrelsesåret i ELSA Denmark løber fra 1. august til 31. juli.
Stk. 3. Indstilling af kandidater til ELSA Denmarks bestyrelse kan foretages af ELSA Denmarks
medlemmer.
Stk. 4. For at være opstillingsberettiget til ELSA Denmarks bestyrelse skal kandidaten være medlem af
ELSA Denmarks medlemmer eller en observatør.
Stk. 5. Medlemmerne indstiller kandidater til ELSA Denmarks bestyrelse på generalforsamlingen. Hvert
medlem skal endvidere oplyse, hvilke kandidater der har ønsket, men ikke opnået, indstilling af
pågældende medlem.
Stk. 6. Så vidt muligt må et bestyrelsesmedlem i ELSA Denmark kun varetage ét ansvarsområde.
President må ikke samtidig varetage posten som Treasurer.
Stk. 7. Den siddende bestyrelse skal sikre overgangen til og oplæringen af den nye bestyrelse inden det
nye bestyrelsesår begynder (transition).
Stk. 8. Såfremt alle bestyrelsesposter 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
ved samme generalforsamling.
§ 22 a. I tilfælde af en ledig position i ELSA Denmarks bestyrelse skal de øvrige bestyrelsesmedlemmer
i ELSA Denmark dele denne positions ansvarsområder i henhold til beslutningssamlingen i mellem sig.
Stk. 2. Når der er en ledig bestyrelsespost i ELSA Denmarks bestyrelse før en ordinær
generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, skal der afholdes valg til denne ledige
bestyrelsespost ved samme generalforsamling.
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Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem træder tilbage fra sin bestyrelsespost under en generalforsamling, skal
der afholdes til denne bestyrelsespost ved samme generalforsamling.
Stk. 4. ELSA Denmarks bestyrelse kan udpege en Deputy Officer til at varetage den ledige
bestyrelsespost indtil der afholdes valg til den ledige bestyrelsespost efter § 22a stk. 2 i ELSA Denmarks
vedtægter eller indtil bestyrelsesperioden for den siddende bestyrelse udløber. Deputy Officers skal
refereres til ved navnet af den ledige bestyrelsespost med fortegnelsen Deputy.
Stk. 5. Fastsættelsen af proceduren for udpegelsen/afskedigelsen af Deputy Officers overlades til ELSA
Denmark. Deputy Officers vil ikke blive medlemmer af ELSA Denmarks bestyrelse og har derfor ikke
stemmeret i ELSA Denmarks bestyrelse.
Stk. 6. En kandidat der ikke har opnået valg til bestyrelsespost i ELSA Denmark på en
generalforsamling, kan ikke blive udpeget til Deputy Officer for den samme bestyrelsesperiode. Såfremt
en kandidat ikke opnår valg ved kampvalg, kan der ske undtagelse hertil.
§ 23. Fundraising er et ansvarsområde, der henføres til President of ELSA Denmark.
Stk. 2. Fundraising skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for
fundraising, som forefindes i ELSA Denmarks beslutningssamling.
§ 24. Alumni er et ansvarsområde, der henføres til Secretary General of ELSA Denmark.
§ 25. Moot Court Competition er et ansvarsområde, der henføres til ELSA Denmarks Vice President
for Academic Activities.
§ 26. President, Secretary General eller 2 bestyrelsesmedlemmer indkalder til bestyrelsesmøder med
mindst 1 ugers varsel.
Stk. 2. Der afholdes minimum 6 bestyrelsesmøder i løbet af et bestyrelsesår. Referat fremsendes til
bestyrelsesmedlemmerne i ELSA Denmark senest 3 dage før næstkommende møde, dog senest 14 dage
efter afholdelsen af bestyrelsesmødet. Dagsorden fremsendes til ELSA Denmarks bestyrelse og
lokalgrupperne senest et døgn før mødets afholdelse.
Stk. 3. Referatet sendes tillige ud til ELSA Denmarks lokalgrupper senest 14 dage efter afholdelsen af
bestyrelsesmødet.
Stk. 4. ELSA Denmarks bestyrelse fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 5.
ELSA Denmarks bestyrelse er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan ikke møde ved, ej heller stemme ved
fuldmagt.
Stk. 6. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er Presidents stemme afgørende.
§ 27. Fratræder en President før eller under en valgperiode, indtræder Secretary General som President,
og bestyrelsen konstituerer sig selv med ny Secretary General og eventuelle andre bestyrelsesposter.
§ 28. ELSA Denmarks medlemmer kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til et
bestyrelsesmedlem, der måtte findes at misligholde sin bestyrelsespost, hvorefter denne afsættes.
Afsættelse sker ved kvalificeret flertal på en generalforsamling.
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Stk. 2. ELSA Denmarks bestyrelse kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til et eller flere
bestyrelsesmedlemmer, hvorefter ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 4 uger. Ved
denne ekstraordinære generalforsamling kræves der ligeledes kvalificeret flertal for, at
bestyrelsesmedlemmet(erne) afsættes.
Stk. 3. ELSA Denmarks medlemmer kan på ethvert tidspunkt stille mistillidsvotum til et eller flere
bestyrelsesmedlemmer eller den samlede bestyrelse, hvorefter ekstraordinær generalforsamling skal
afholdes inden 4 uger. Ved denne ekstraordinære generalforsamling kræves der ligeledes kvalificeret
flertal for, at bestyrelsesmedlemmet(erne) eller den samlede bestyrelse afsættes.
Stk. 4. Fremsættelse af et mistillidsvotum kræver kvalificeret flertal af samtlige stemmeberettigede.
Kapitel 7 - Beslutningssamling
§ 29. ELSA Denmark er forpligtet til at have en beslutningssamling.
Stk. 2. Beslutningssamlingen er en samling af alle beslutninger truffet af generalforsamlingen
vedrørende ELSA Denmarks virke.
Stk. 3. Den reviderede beslutningssamling sendes ud til ELSA Denmarks medlemmer senest 60 dage
efter generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Ved fortolkningstvivl har vedtægterne forrang for beslutningssamlingen.
Stk. 5. Ændringer vedtages med kvalificeret flertal på generalforsamlingen.
Stk. 6. Ændringer i beslutningssamlingen træder i kraft umiddelbart, medmindre at generalforsamlingen
beslutter andet.
Kapitel 8 - Medlemmers økonomiske forpligtelser
§ 30. ELSA Denmarks økonomiske forpligtelser til ELSA International finansieres ved et årligt
medlemsgebyr.
Stk. 2. De nærmere regler vedrørende fordelingen af ELSA Denmarks medlemmers betaling efter stk. 1
fremgår af beslutningssamlingen under Financial Management pkt. 4.
Stk. 3. Kun medlemmer som har opnået medlemsskab for over et år siden skal betale medlemsgebyr.
Stk. 4. Beløbet skal være på ELSA Denmarks konto senest den 31. juli i samme bestyrelsesår.
Stk. 5. Såfremt ELSA Denmark ikke opnår tilstrækkelig støtte ved fundraising, er medlemmerne
forpligtet til i fornødent omfang at finansiere ELSA Denmarks afvikling af National Council Meeting
og transition.
Stk. 6. For ELSA Denmarks forpligtelser hæfter ELSA Denmark alene.
Kapitel 9 - Tegningsret
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§ 31. ELSA Denmark har mulighed for efter reglerne i denne bestemmelse at optage et midlertidigt lån
fra det pengeinstitut, hvor ELSA Danmark har sine konti.
Stk. 2. Lånet må kun optages i følgende ekstraordinære tilfælde:
a) ) Når ELSA Denmark ikke selv råder over tilstrækkelige midler til en vigtig aktivitet inden for ELSA
Denmarks område, og
b) når lokalgrupperne ikke har ønsket at yde støtte.
Stk. 3. Beslutningen om optagelse af lån efter denne bestemmelse skal ske ved enstemmig vedtagelse på
et bestyrelsesmøde, hvor samtlige bestyrelsesmedlemmer og samtlige lokalgrupper er repræsenteret.
Stk. 4. Ved en beslutning i henhold til stk. 3, skal alle lokalgrupperne godkende denne beslutning.
Stk. 5. Indfrielse af lånet skal ske uden ugrundet ophold ved opnåelse af tilstrækkelig likviditet.
§ 32. ELSA Denmark tegnes af President i forening med et bestyrelsesmedlem eller Secretary General i
forening med et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2. Treasurer tegner foreningen alene over for pengeinstitutter.
Stk. 3. Treasurer kan ikke egenhændigt på foreningens vegne optage lån.
§ 33. ELSA Denmarks regnskabsår løber fra d. 1. august til d. 31. juli.
§ 34. ELSA Denmarks regnskab revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Kapitel 10 - Opløsning af ELSA Denmark
§ 35. Opløsning af ELSA Denmark kan ske, såfremt ELSA Denmarks bestyrelse fremsætter forslag
herom. Forslaget vedtages på en generalforsamling ved kvalificeret flertal. Forslaget skal godkendes på
en opfølgende generalforsamling ved kvalificeret flertal. Den opfølgende generalforsamling må ikke
finde sted i samme bestyrelsesår.
Stk. 2. Uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde, kan foreningen opløses, hvis ELSA International ophører.
Stk. 3. Såfremt foreningen ved sin opløsning er i besiddelse af formue, skal denne principalt tilfalde
ELSA International subsidiært tilsvarende dansk eller international organisation.
Kapitel 11 - Vedtægter
§ 36. Nærværende vedtægter skal foreligge i en dansk såvel som i en engelsk udgave.
Stk. 2. En kopi af den engelske udgave skal sendes til ELSA International.
Stk. 3. Ved fortolkningstvivl mellem de to udgaver, indtager den danske udgave fortrinsret.
Kapitel 12 - Ikrafttrædelse
§ 37. Disse vedtægter træder i kraft den 29. april 2018.
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