
VALORDNING  

för Juristklubben Codex rf  
  
  

I Valkommittén  

  
§ 1  

För att ha hand om de praktiska arrangemangen vid val av inspektor, styrelsemedlemmar och 
funktionärer väljs på ett allmänt möte, som ska hållas senast fyra (4) veckor före valmötet, en 
valkommitté. Valkommittén består av en ordförande och två medlemmar, av vilka högst en får vara 
medlem av klubbens styrelse.  
  

§ 2  
Valkommitténs uppgifter är att  

- utreda medlemmarnas åsikt om hur styrelseposterna och de övriga förtroendeuppdragen ska 
besättas på klubben,   

- ha hand om de praktiska uppgifter som anges nedan i kapitel II, och  
- för valmötet komma med förslag till funktionärer, medlemmar i studienämnden och utskotten 

samt verksamhetsgranskare.  
  

II Val av inspektor och styrelse  

  
§ 3  

Inspektorn, styrelseordföranden, sekreteraren, skattmästaren, studienämndsordföranden, 
rekryteringschefen, den internationella sekreteraren, programutskottsordföranden och chefredaktören 
väljs på valmötet bland de kandidater som på förhand nominerats.  
  

§ 4  
En nominering av en kandidat lämnas in till valkommittén senast kl. 12.00 den sjunde (7) dagen före 
valmötet. Nomineringen ska vara skriftlig, innehålla kandidatens fullständiga namn, den post som 
nomineringen gäller samt kandidatens egenhändiga namnteckning. Nomineringen ska vara 
undertecknad av tre medlemmar som har rösträtt vid valmötet och vilkas fullständiga namn tydligt 
ska framgå. Nomineringen ska ske på en sådan nomineringssedel som fastställts av valkommittén.  
  

§ 5  
Valkommittén ska förkasta en uppenbart felaktig nominering. De som gjort nomineringen ska 
omedelbart meddelas om att nomineringen har förkastats.  
  

§ 6  
Valkommittén ska offentliggöra sin sammanställning av nomineringarna inklusive namnet på den 
nominerade och vilken post nomineringen gäller senast kl. 12 den femte (5) dagen före valmötet.  
  

§ 7  
Om ingen har nominerats för en viss post, sker nomineringen på valmötet.  
  



III  Val  av  funktionärer,  studienämnd,  utskottsmedlemmar,  redaktionsmedlemmar, 
verksamhetsgranskare samt medlemmar till jubileumsfondens nämnd  

  
§ 8  

Funktionärerna, studienämnden, utskottsmedlemmarna, redaktionsmedlemmarna, 
verksamhetsgranskarna samt de tre ständiga medlemmarna för jubileumsfondens nämnd ska väljas 
på ett allmänt möte enligt ett förslag som under mötet lagts fram av valkommittén eller en 
röstberättigad medlem. 
 
Därutöver kan styrelsen godkänna en ansökan om medlemskap i studienämnden, utskotten eller 
redaktionen. De nya medlemmarna ska presenteras på nästa allmänna möte.  
 

§ 9  
Styrelsen utser klubbens representanter i de olika organ och sammanslutningar som verkar under dess 
verksamhetsperiod.  
  
  
1.1  IV Särskilda bestämmelser  

  
§ 10  

Om inspektorn, styrelsen i sin helhet eller en styrelsemedlem avgår under en pågående 
verksamhetsperiod ska denna valordning tillämpas på nyval, ändå så att valkommittén ska väljas 
senast två (2) veckor före valmötet.  
  

§ 11  
Om någon annan än de personer som anges i § 10 avgår under den pågående verksamhetsperioden, 
väljs någon annan i personens ställe av styrelsen på följande möte.  
  


