
Lovendringsforslag V2017

Generalforsamling 26. april 2017

19. april 2017

Innhold

1



1 Lovers Gyldighet

1.1 Leaf Oliver Preston Thorseth

Lovendringsforslag

Gjelder: §27: Lovers Gyldighet

Type: Stryk og erstatt

Forslag:

Stryk teksten Disse lovene er gyldige fra den dag de blir vedtatt, slik at alle
tidligere lover opphører å gjelde fra samme dag."under §27 Lovers Gyldighet
og erstatt med “Lovendringer trer i kraft fra avslutningen av den general-
forsamlingen der de ble vedtatt, med mindre generalforsamlingen med 2/3
flertall vedtar et annet tidspunkt, inkludert umiddelbar virkning."

Foreslår at denne lovendringen trer i kraft etter denne generalforsamlingen.

Begrunnelse:

Jeg opplever at det kan være uklart både for forslagstillere og andre på gen-
fors når lovendringer er ment til å tre i kraft. Dette er særlig relevant for
lovendringer som påvirker selve genfors, eller valg etc.

Jeg har full tillit til at DU kan tolke når det er hensiktsmessig at lovendringer
trer i kraft, og at de vil fortsette å rådgi genfors på dette. Jeg mener allikevel
at det vil styrke demokratiet og bare generelt gjøre alt enklere å forholde seg
til om denne prosessen er tydeliggjort i lovene og makten til å bestemme når
lovendringer trer i kraft lagt hos genfors.

Ift. den gamle paragrafen syntes jeg at det var rart at den omtalte lovene
som helhet, i og med at det står i lovene at genfors skal behandle eventuelle
lovendringsforslag og ikke lovene som helhet. Jeg forstår at det kan være
fornuftig å vedta lovene som helhet etter at man har gjennomgått lovend-
ringsforslag, men i og med at det ikke nødvendigvis skjer på hvert genfors
synes jeg denne teksten er litt merkelig.
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2 Lovers Gyldighet

2.1 Ole Ivar Ulven

Lovendringsforslag

Gjelder: §27: Lovers Gyldighet

Det vises til Hovedstyrets tidligere innkalling til Generalforsamling. På vegne
av RFs avdeling for systemkritikk og reform ønsker jeg med dette, tradisjonen
tro, å fremme de lovendringsforslag avdelingen finner at er i foreningens tarv.

Siden foreningen ikke fant det hensiktsmessig å vedta endringen foreslått
13.04.2016, fortsetter lovendringer å medføre problemer. Forslaget fra Leaf
Oliver Preston Thorseth tas til etterretning, og vi velger å ta bladet fra mun-
nen og foreslå følgende nødvendige presisering:

Endre

§27 LOVERS GYLDIGHET

Disse lovene er gyldige fra den dag de blir vedtatt, slik at alle tidligere lover
opphører å gjelde fra samme dag.

til

§27 LOVERS GYLDIGHET

Lovendringer trer i kraft fra avslutningen av den generalforsamlingen der de
ble vedtatt, med mindre generalforsamlingen med 2/3 flertall vedtar et annet
tidspunkt, inkludert umiddelbar virkning og med tilbakevirkende kraft.
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