
(ändr. 6/2000 31.10.2000 & 7/2000 11.12.2000 

4/2001 30.10.2001 & 5/2001 11.12.2001 

4/2002 15.10.2002 & 5/2002 10.12.2002 

4/2003 14.10.2003 & 5/2003 11.11.2003 

5/2009 8.12.2009 & 1/2010 26.1.2010 

7§ 3.12.2013) 

 

 

STADGAR 

för Juristklubben Codex r.f. 
 

 

I Allmänna stadganden 
 

§ 1 

Föreningens namn är Juristklubben Codex r.f. och dess hemort är Helsingfors stad. 

 

§ 2 

Klubbens språk är svenska. 

 

§ 3 

Klubbens ändamål är att verka bland svenskspråkiga jurisstuderande vid Helsingfors universitet. 

Den strävar till att bibringa medlemmarna juridiska insikter, tillvarata deras gemensamma 

intressen bl.a. beträffande studier, övrig utbildning och arbetsmöjligheter samt stärka 

kamratskapet bland medlemmarna. 

 

§ 4 

Klubben upprätthåller regelbundna kontakter med motsvarande organisationer i Finland och i de 

övriga nordiska länderna. 

II Inspektor 
 

§ 5 

Klubben har en inspektor, som väljs för tre (3) år bland framstående svenskspråkiga jurister, som 

visat intresse för klubben. 



III Medlemmar 
 

§ 6 

Klubben består av ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar. 

 

§ 7 

Till ordinarie medlem kan antas person som studerar för juris rättsnotarieexamen eller juris 

magisterexamen vid Helsingfors universitet och som antagits via urvalsprovet för sökande med 

kunskaper i svenska. 

 

Till ordinarie medlem kan av särskilda skäl antas annan person som studerar för juris 

rättsnotarieexamen eller juris magisterexamen vid Helsingfors universitet. Personen skall påvisa 

goda kunskaper i det svenska språket och visa genuint intresse för föreningens syfte. 

 

Beslut om antagande av ny medlem kräver ett styrelsebeslut. Ansökan görs skriftligen. 

Behandlingen av medlemsansökan skall kungöras för klubbens medlemmar senast sju (7) dagar 

före beslut om antagande. Klubbens medlemmar har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsens 

möte vid behandling av ärendet. 

 

§ 8 

Person, som avlagt juridisk examen, äger rätt att kvarstå som ständig medlem mot erläggande av 

en på stadgat sätt fastställd avgift. 

 

§ 9 

Klubben kan till hedersmedlem kalla person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för 

klubben, ävensom sådan person, som genom sin insats på rättsväsendets område visat sig slå vakt 

kring rättsliga ideal. Till hedersmedlem kan även kallas utländsk medborgare. 

§ 10 

Förslag till val av hedersmedlem bör göras i en av minst trettio (30) ordinarie medlemmar 

undertecknad skrivelse. Beslut i denna fråga fattas, efter det att förslaget varit bordlagt minst en 

gång, av klubbens möte med minst fem sjättedelars (5/6) röstmajoritet. Om val av hedersmedlem 

bör uttryckligen nämnas i möteskallelsen. 

 

§ 11 

Uteslutande av medlem sker i den ordning som säges i § 39. 

 

§ 12 

Klubbens angelägenheter handhas av en per kalenderår bland klubbens ordinarie medlemmar i 

enlighet med gällande valordning vald styrelse. Styrelsens uppgift är att leda klubbens verksamhet, 

bevaka dess intressen och förvalta dess medel och tillhörigheter. Styrelsemedlem, som under sitt 

mandat blir graduerad, kvarstår som styrelsemedlem till årets slut. Styrelsen bekommer 

beslutanderätt i löpande frågor. 

 



§ 13 

Styrelsen är ansvarig för sina åtgärder inför medlemmarna. Avgår eller avsättes styrelsemedlem är 

han ansvarig intill dess en person tillsatts att tillfälligt handha hans uppgifter, eller ny 

styrelsemedlem enligt gällande valordning valts. Förtroendefråga kan väckas av styrelsen eller 

genom en skrivelse undertecknad av tio (10) ordinarie medlemmar, vilken inlämnats till styrelsen 

senast fyra (4) dagar före allmänt möte. I kallelse till möte bör särskilt nämnas att förtroendefråga 

kommer att upptagas till behandling. Medlemmarna, samt de berörda parterna bör beredas tillfälle 

att ta del av skrivelsens innehåll före mötet. 

 

§ 14 

Styrelsen består av åtta personer; ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, 

studienämndsordförande, rekryteringschef, programutskottsordförande och chefredaktör. 

 

§ 15 

Klubbens namn tecknas av inspektorn allena eller medlemmarna av styrelsen, två tillsammans. 

Vid bruk av klubbens bank- och postgirokonton äger skattmästaren även allena rätt att teckna 

klubbens namn. 

 

§ 16 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst två styrelsemedlemmar därpå 

yrkar. Styrelsen är beslutför då ordförande, eller vid förfall då viceordförande, samt två 

styrelsemedlemmar är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Då rösterna faller 

lika avgör ordförandens röst. Faller rösterna lika vid personval avgör lotten. 

 

§ 17 

Ordförande åligger att leda klubbens verksamhet. 

 

§ 18 

Viceordförande åligger att leda utrikesutskottets verksamhet samt att vid förfall av ordförande 

handha dennes uppgifter. 

 

§ 19 

Sekreteraren åligger att leda propellerutskottets verksamhet och att föra protokoll vid klubbens 

möten, handha klubbens korrespondens, utfärda klubbens meddelanden och föra förteckning över 

klubbens medlemmar. 

 

§ 20 

Skattmästaren åligger att handha klubbens ekonomi samt att leda ekonomieutskottets verksamhet. 

 

§ 21 

 

Rekryteringschefen åligger att leda rekryteringsutskottets verksamhet.  

 

§ 22 

Studienämndens ordförande åligger att leda studienämndens verksamhet. 



 

§ 23 

Programutskottets ordförande åligger att leda programutskottets verksamhet. 

 

§ 24 

Chefredaktören åligger att utge klubbens informationsorgan samt leda redaktionens verksamhet. 

 

§ 25 

Styrelsen fastställer arbetsordning för funktionärerna och utskotten. 

 

§ 26 

Studienämndens, utskottens och redaktionens uppgift är att för styrelsen förbereda ärenden 

tillhörande deras verksamhetsområde samt ärenden som allmänna mötet eller styrelsen hänskjutit 

för behandling. I ärenden av löpande natur som hör till verksamhetsområdet äger studienämnden, 

utskotten och redaktionen fatta självständiga beslut. 

 

IV Möten 
 

§ 27 

Under vårterminen sammanträder klubben till årsmöte samt ytterligare minst två allmänna möten. 

Under höstterminen sammanträder klubben till valmöte samt ytterligare minst ett allmänt möte. 

 

§ 28 

Kallelse till klubbens möte sker genom annons i daglig svenskspråkig tidning senast dagen före 

mötet eller genom skriftligt eller elektroniskt meddelande till medlemmarna avsänt senast tre 

dagar, men icke tidigare än trettio dagar före mötet. 

 

§ 29 

Vid klubbens möten föres ordet av inspektor, styrelsens ordförande eller vid behov av vid mötet 

särskilt utsedd mötesordförande. Klubbens möte är beslutfört då minst en tiondedel av de ordinarie 

medlemmarna är närvarande. 

 

§ 30 

Vid klubbens möten är klubbens medlemmar och till mötet av styrelsen särskilt kallade personer 

berättigade att yttra sig. Mötets ordförande kan även giva annan person denna rätt. 

 

§ 31 

Rösträtt vid klubbens möten äger ordinarie medlemmar. 

 

§ 32 

Klubbens beslut fattas där ej annat stadgas genom enkel röstmajoritet. Endast understödda eller av 

styrelsen eller valkommittén framlagda förslag kan underkastas omröstning. 

 



Vid personval där avsikten är att endast en person skall väljas för en post krävs absolut 

röstmajoritet. Ifall ingen av kandidaterna får absolut röstmajoritet, ordnas ytterligare val mellan de 

två kandidater som fått mest röster. 

Vid personval där avsikten är att flera personer skall utses till flera lika benämnda poster skall 

personerna utses samtidigt genom en röstningsomgång så att var och en röstberättigad röstar på 

högst ett sådant antal kandidater som motsvarar antalet poster att tillsätta. Dessa poster besätts med 

de personer som erhållit flest röster. 

Sluten omröstning sker vid personval eller om röstberättigad det yrkar. Vid lika röstetal avgör 

ordförandens röst, vid personval avgör lotten. För upphävande av under samma eller direkt 

föregående termin fattat beslut fordras två tredjedelars (2/3) röstmajoritet. 

 

§ 33 

Vid klubbens möten förs protokoll, som justeras av två därtill utsedda protokolljusterare eller av 

närmast följande möte efter verkställd upplösning. 

 

§ 34 

Vid klubbens möte behandlas frågor, som upptagits på föredragningslistan eller som framförts vid 

mötet. Mötets ordförande har rätt att avvisa ärende som icke upptagits på föredragningslistan om 

ej mötets röstberättigade majoritet annat besluter. 

 

§ 35 

Fråga som första gången är under behandling bordlägges ifall minst en tredjedel (1/3) av de 

närvarande ordinarie medlemmar det yrkar. Angående förnyad bordläggning besluter mötet. 

 

      § 36 

Vid årsmötet som hålls inom de trettio första dagarna av årsterminen 

- behandlas av föregående styrelse avgiven verksamhetsberättelse 

- uppläses revisionsberättelsen 

- fastställs bokslut för föregående verksamhetsår 

- fattas beslut om beviljande av ansvarsfrihet eller åtgärder, vartill styrelsens verksamhet 

under föregående verksamhetsår givit anledning 

- fastställs på styrelsens förslag budget och verksamhetsplan för det löpande året 

 

§ 37 

Vid valmöte som hålls årligen inom de trettio sista dagarna av höstterminen, väljs i enlighet med 

gällande valordning 

 

- inspektor 

- ordförande 

- viceordförande 

- studienämndens ordförande 

- rekryteringschef 

- skattmästare 

- programutskottsordförande 

- sekreterare 

- chefredaktör 



- klubbhöfvdingar 

- värdinnor 

- årsfestmarskalker 

- bibliotekarier 

- bokförmedlare 

- rättshjälpsansvarig 

- medlemmar i studienämnden 

- medlemmar i utskotten 

- medlemmar i redaktionen 

- tre av Codex ständiga medlemmar till jubileumsfondens nämnd 

- eventuella övriga funktionärer 

- revisorer och deras suppleanter 

 

Vidare fastställs medlemsavgiftens storlek för det kommande verksamhetsåret. 

 

 

V Revision 
 

§ 38 

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och bokslutet bör jämte nödvändiga handlingar i 

god tid före årsmötet överlämnas till revisorerna, vilka till årsmöte bör avgiva revisionsberättelse. 

 

 

VI Stadgeändring och upplösning av föreningen 
 

§ 39 

Beslut om ändring och tillägg till dessa stadgar fattas genom beslut av två på varandra följande 

möten varvid ändringsförslaget oförändrat på det senare mötet skall godkännas med en majoritet 

av minst två tredjedelar (2/3) av de på det senare mötet närvarande ordinarie medlemmarna. 

Vad i moment 1 sägas gäller även valordningen. 

I kallelse till mötet bör särskilt nämnas att ärende som avses i mom. 1 och 2, kommer att upptagas 

till behandling. 

§ 40 

För upplösning av klubben fordras beslut av minst hälften av klubbens samtliga ordinarie 

medlemmar, sedan ärendet minst en gång bordlagts under föregående termin. I kallelse till mötet 

bör särkilt nämnas att ärende som avses i moment 1 kommer att upptagas till behandling. 

 

§ 41 

Klubbens egendom tillfaller vid en eventuell upplösning klubbens närmast motsvarande 

svenskspråkiga organisation i landet. Finns icke sådan svenskspråkig organisation eller annan 

organisation för juris studerande, skall klubbens egendom tillfalla Juridiska föreningen i Finland. 

 

 



VII Särskilda stadganden 
 

§ 42 

Såsom tecken på sitt medlemskap i klubben får medlem såväl till vardags som till festdräkt bära 

klubbens märke. Märket kan även tilldelas representanter för motsvarande juridiska 

organisationer. Därom besluter styrelsen. 
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