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1. Endring i ØUs møtevirksomhet. 

1.1 Magnus Holm 

Lovendringer: 

Fjerne paragraf 15 d, e og f. 

 

De lyder som følger: 

d) Økonomiutvalget skal avholde konstituerende møte innen 10 virkedager etter nyvalg. Her velger 

utvalget en sekretær som skal føre protokoll over alle møter. Det konstituerende møtet skal innkalles 

av lederen i det fungerende Økonomiutvalget og samtlige medlemmer av dette innkalles. Det sittende 

Økonomiutvalg fører regnskapene ut den inneværende periode. 

e) Revisjonsutvalget og ett medlem av Hovedstyret, i tillegg til Økonomiutvalgets leder, har møte-, 

tale-, og forslagsrett på Økonomiutvalgets møter. Utvalget kan pålegge medlemmer av styrer og 

komiteer å møte ved behandlingen av bestemte saker. 

f) Økonomiutvalget kan bare fatte vedtak i møte når det er minst tre medlemmer tilstede. For gyldig 

vedtak kreves det at minst tre medlemmer har stemt for forslaget. Ved stemmelikhet teller leders 

stemme dobbelt. 

  

Begrunnelse: 

Årsaken til at jeg foreslår å fjerne disse paragrafene er fordi de i praksis ikke blir fulgt idag, 

og jeg ser heller ingen grunn til at ØU trenger å ha en så strengt definert møtevirksomhet. 

 

Det kan hende ting fungerte annerledes da paragrafene ble skrevet, men idag er det slik at 

pengebruken blir bestemt av Hovedstyret, og ØU kun tar regnskapstekniske beslutninger. 

Hadde ØU i større grad styrt økonomien og pengeflyten kan jeg forstå at man vil ha større 

kontroll på møtevirksomhet og protokoller, men per dags dato er det virkelig ikke 

interessante beslutninger som tas innad i ØU. 

  



1.2 Desisjonsutvalget 

Alternativ til Magnus Holm sitt lovendringsforslag om å fjerne paragraf 15 d, e og f. 

 

Lovendinger: 

Fjerne paragraf 15 d og f. 

 

De lyder som følger: 

d) Økonomiutvalget skal avholde konstituerende møte innen 10 virkedager etter nyvalg. Her 

velger utvalget en sekretær som skal føre protokoll over alle møter. Det konstituerende møtet 

skal innkalles av lederen i det fungerende Økonomiutvalget og samtlige medlemmer av dette 

innkalles. Det sittende Økonomiutvalg fører regnskapene ut den inneværende periode. 

e) Revisjonsutvalget og ett medlem av Hovedstyret, i tillegg til Økonomiutvalgets leder, har 

møte-, tale-, og forslagsrett på Økonomiutvalgets møter. Utvalget kan pålegge medlemmer av 

styrer og komiteer å møte ved behandlingen av bestemte saker. 

f) Økonomiutvalget kan bare fatte vedtak i møte når det er minst tre medlemmer tilstede. For 

gyldig vedtak kreves det at minst tre medlemmer har stemt for forslaget. Ved stemmelikhet 

teller leders stemme dobbelt.  

 

Begrunnelse: 

Grunnen til at vi fremmer dette alternativet er at §15 e) gir RU og HS møterett hos ØU. Vi 

mener intensjonen til Magnus fortsatt er i behold. 

 

  



2. Lovendring om separering av RF og RF-Regi 

2.1 Maximiliano Horta, 17.07.2017 (Trukket) 

Lovendringer: 

§ 4 

------------------- 

Legg til: Realistforeningen og RF-Regi (heretter: Regi) har felles medlemskap 

 

§ 10 HOVEDSTYRET 

---------------- 

 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett 

  semester. Unntaket er regiformann som velges iht. § 18 a, og 

  leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 15 a. Alle medlemmene 

  velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av 

  Realistforeningens styrer og utvalg nevnt i § 7 minst ett semester 

  tidligere eller innehatt verv nevnt i § 10 f. 

 

Endres til: 

 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett 

  semester. Unntaket er regiformann som velges i Regi sin generalforsamling, 

  og leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 15 a. Alle medlemmene 

  velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av 

  Realistforeningens styrer og utvalg nevnt i § 7 minst ett semester 

  tidligere eller innehatt verv nevnt i § 10 f. 

 

§ 15 ØKONOMIUTVALGET 

-------------------- 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges 

  hvert høstsemester, og funksjonstiden er to semestre. Det velges to 

  ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling i hvert 

  semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg velges 



  forretningsfører for Regi i høstsemesteret, og sitter i to 

  semestre. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i 

  Økonomiutvalget i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk 

  aktivitet. Utover de øvrige faste medlemmer og Biørnegildets 

  økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to 

  medlemmer for perioder på ett semester. 

 

Endres til: 

 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges 

  hvert høstsemester, og funksjonstiden er to semestre. Det velges to 

  ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling i hvert 

  semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg velges 

  forretningsfører i Regi sin generalforsamling, og sitter i to 

  semestre. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i 

  Økonomiutvalget i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk 

  aktivitet. Utover de øvrige faste medlemmer og Biørnegildets 

  økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to 

  medlemmer for perioder på ett semester. 

 

 § 18 REGI 

--------- 

Stryk alle punkter, erstatt med: 

 

a) Regi har egne lover og styres deretter 

 

§ 24 GENERALFORSAMLING 

---------------------- 

Stryk følgende: 

 

k)6)l) 

k)6)m) 

 



2.2 Maximiliano Horta, 18.10.2017 

Lovendringer: 

§ 4 

------------------- 

Legg til: 

Realistforeningen og RF-Regi har felles medlemskap 

 

§ 10 HOVEDSTYRET 

---------------- 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett semester. Unntaket er 

regiformann som velges iht. § 18 a, og leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 15 a. Alle 

medlemmen velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av Realistforeningens styrer og 

utvalg nevnt i § 7 minst ett semester tidligere eller innehatt verv nevnt i § 10 f. 

 

Endres til: 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett semester. Unntaket er 

regiformann [iht. § 18b], og leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 15a. Alle medlemmene 

velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av Realistforeningens styrer og utvalg nevnt i § 

7 minst ett semester tidligere eller innehatt verv nevnt i § 10f. 

 

§ 15 ØKONOMIUTVALGET 

-------------------- 

 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges hvert høstsemester, og 

funksjonstiden er to semestre. Det velges to ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling 

i hvert semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg velges forretningsfører for Regi i 

høstsemesteret, og sitter i to semestre. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i 

Økonomiutvalget i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk aktivitet. Utover de øvrige faste 



medlemmer og Biørnegildets økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to 

medlemmer for perioder på ett semester. 

 

Endres til: 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges hvert høstsemester, og 

funksjonstiden er to semestre. Det velges to ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling 

i hvert semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg sitter foretningsfører fra Regi i 

Økonomiutvalget. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i Økonomiutvalget i de 

semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk aktivitet. Utover de øvrige faste medlemmer og 

Biørnegildets økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to medlemmer for 

perioder på ett semester. 

 

§ 18 REGI 

--------- 

Stryk alle punkter, erstatt med: 

a) Regi er en undergruppe av Realistforeningen med egne lover, og styres deretter. 

b) Regiformann, foretningsfører og DJ-sjef velges på egen generalforsamling til Regi. 

 

§ 24 GENERALFORSAMLING 

---------------------- 

Stryk følgende: 

§24 m)6)l) 

§24 m)6)m) 

  



2.3 Desisjonsutvalget 

Lovendringer: 

§ 10 HOVEDSTYRET 

---------------- 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for ett 

   semester. Unntaket er regiformann som velges iht. § 18 a, og 

   leder av Økonomiutvalget som velges iht. § 15 a. Alle medlemmene 

   velges ved særskilt valg og må ha vært med i minst ett av 

   Realistforeningens styrer og utvalg nevnt i § 7 minst ett semester 

   tidligere eller innehatt verv nevnt i § 10 f. 

 

Endres til: 

b) Hovedstyrets stemmeberettigede velges på generalforsamling for 

   ett semester. Unntakene er leder av Økonomi- 

   utvalget som velges iht. § 15a og regiformann som velges på RF-Regi sin 

generalforsamling. Alle medlemmene velges ved særskilt 

   valg og må ha vært med i minst ett av Realistforeningens styrer og 

   utvalg nevnt i § 7 minst ett semester tidligere eller innehatt verv 

   nevnt i § 10f.  

 

§ 15 ØKONOMIUTVALGET 

-------------------- 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder velges 

   hvert høstsemester, og funksjonstiden er to semestre. Det velges to 

   ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling i hvert 



   semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg velges 

   forretningsfører for Regi i høstsemesteret, og sitter i to 

   semestre. Økonomiansvarlig for Biørnegildet regnes som medlem i 

   Økonomiutvalget i de semestrene hvor Biørnegildet har økonomisk 

   aktivitet. Utover de øvrige faste medlemmer og Biørnegildets 

   økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen stemme inn ytterlige to 

   medlemmer for perioder på ett semester. 

 

Endres til: 

a) Økonomiutvalget har seks medlemmer. Økonomiutvalgets leder 

   velges hvert høstsemester, og funksjonstiden er to semestre. Det 

   velges to ordinære medlemmer på den ordinære generalforsamling 

   i hvert semester, og funksjonstiden er to semestre. I tillegg sitter 

   forretningsfører for RF-Regi i Økonomiutvalget. Økonomiansvarlig for 

   Biørnegildet regnes som medlem i Økonomiutvalget i de semestrene 

   hvor Biørnegildet har økonomisk aktivitet. Utover de øvrige faste 

   medlemmer og Biørnegildets økonomiansvarlig, kan Generalforsamlingen  

   stemme inn ytterlige to medlemmer for perioder på ett semester. 

 

§ 18 RF-REGI 

--------- 

Stryk alle punkter, erstatt med: 

 

a) RF-Regi er en undergruppe av Realistforeningen med egne lover, og styres deretter. 



 

b) Vervene regiformann og forretningsfører for RF-Regi fylles av henholdsvis leder og 

nestleder av RF-Regi.   

 

§ 24 GENERALFORSAMLING 

--------------------- 

Stryk følgende: 

 

§24 m)6)l) 

§24 m)6)m) 


