
Vedtekter for Norsk forening for miljørett 

§ 1 Formål 
Norsk forening for miljørett har som formål å fremme kunnskap om og interesse for 
miljørett gjennom blant annet møter, diskusjon og utveksling av informasjon. 

Foreningen er nøytral i miljøpolitiske spørsmål og avgir ikke uttalelser i slike saker. 

§ 2 Medlemmer 
Som medlemmer i foreningen opptas: 

a) Jurister og andre personer med interesse for miljørettslige spørsmål, 

b) Offentlige og private institusjoner, selskaper og foreninger hvis virksomhet eller formål 
står i forbindelse med miljøretten. 

§ 3 Kontingent 
Innmelding skjer ved betaling av kontingent.  

Medlemmene betaler en årlig kontingent fastsatt på årsmøtet. 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre 
rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen.  

§ 4 Styre og styremøter 
Foreningen ledes av et styre på fem medlemmer, med to varamedlemmer. Styrelederen og 
styremedlemmene velges på årsmøtet for to år av gangen. Varamedlemmene velges for ett 
år.  

Styrelederen og to av styremedlemmene er på valg oddetallsår. De andre to 
styremedlemmene er på valg partallsår. Gjenvalg kan finne sted. 

Styret utpeker selv sin sekretær og kasserer.  

Styret skal jevnlig holde styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer 
eller varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet avgjør styrelederens stemme. 

Foreningen tegnes av styrelederen eller av kassereren. 

Tillitsverv i foreningen er ulønnet. 

§ 5 Valgkomité og revisor 
Årsmøtet velger etter forslag fra styret en valgkomité på tre medlemmer. Valgkomitéen 
skal avgi innstilling til årsmøtet om valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer 
og revisor. 

Valgkomitéen velges for to år etter innstilling fra styret. 

Årsmøtet velger en revisor for ett år om gangen.  



§ 6 Møter 
Møte holdes etter styrets innkalling minst to ganger årlig.  

§ 7 Årsmøte 
Årsmøte holdes i løpet av første halvår. Tid og sted kunngjøres senest én måned før 
årsmøtet. Innkalling med dagsorden sendes medlemmene senest to uker før møtet. 

På årsmøtet skal følgende punkter behandles: 

a) Konstituering av årsmøtet 
b) Årsberetning fra styret 
c) Revidert årsregnskap 
d) Medlemskontingent for neste kalenderår 
e) Innkomne forslag 
f) Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité, jf. § 5 
g) Valg av revisor 
h) Eventuelt 

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være sendt til styret senest to uker før 
årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 
årsmøtet.  

Alle foreningens medlemmer har én stemme hver. Vedtak treffes ved alminnelig flertall av 
de møtende medlemmer, unntatt for endringer av vedtektene og oppløsning av foreningen.  

§ 8 Ekstraordinære årsmøter  
Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av 
medlemmene krever det. 

Om innkalling til og vedtak på ekstraordinært årsmøte gjelder samme regler som for 
ordinære årsmøter. 

§ 9 Vedtektsendringer 
Endringer i vedtektene kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 
flertall av de avgitte stemmene. Forslag til endringer må være gjort kjent på sakslisten i 
samsvar med § 7 tredje ledd. 

§ 10 Oppløsning 
Forslag om å oppløse foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir forslaget 
vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, skal det behandles på nytt på 
ekstraordinært årsmøte senest tre måneder etter det ordinære årsmøtet. Blir forslaget 
vedtatt også der med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmene, er foreningen oppløst. 

Ved oppløsning skal foreningens gjenværende midler tilfalle Lovsamlingsfondet ved Det 
juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, og brukes til miljørettsforskning. 

Vedtatt 21.3.2017


