
Protokoll fra generalforsamling i Norsk forening for europarett

Generalforsamlingen ble avholdt 31. august 2020 via Zoom.

1. Innkallingen ble enstemmig godkjent. Møtet ble enstemmig erklært for lovlig innkalt.

2. Som ordstyrer valgte generalforsamlingen: Christian Franklin.

3. Antall fremmøtte m/stemmerett: 10.

4. Valg av styremedlemmer, leder og nestleder 2020–2021:
• Professor Christian Franklin (leder, UiB)
• Advokat Kaja Breivik Furuseth (nestleder, Datatilsynet)
• Førsteamanuensis Stian Øby Johansen (Senter for europarett, UiO)
• Spesialrådgiver Øyvind Andersen (Stortinget)
• Professor Mads Andenæs (Institutt for privatrett, UiO)
• Professor Tor-Inge Harbo (USN)
• Førsteamanuensis Martin Hennig (UiT)
• Advokat Hanne Zimmer (Wikborg Rein)

5. Årsberetning og regnskap
• Christian Franklin og Stian Øby Johansen innledet kort om tallene.

6. Foreningens økonomiske situasjon
• Christian Franklin: tre potensielle grep:

◦ Øke kontingent?
◦ Rekruttering?

▪ «Recruitment drive»
▪ Studentmedlemskap?
▪ Institusjonelt medlemskap? F.eks. De juridiske fakulteter, advokatfirmaer.

◦ Sponsing av arrangementer, koblet med godkjenning av etterutdanning?
• Bred støtte for forslagene. Samtidig må vi vurdere utgiftssiden, vi trenger antagelig 

en policy for bidrag til reiser i forbindelse med FIDE.
• Hanne Zimmer: mulighet til å søke legater, foreninger, offentlige støtteordninger?

• Konkrete forslag som ble vedtatt:
◦ Øke kontingenten til 200 kr.
◦ Opprette studentmedlemskap, m/kontingent 100 kr.

7. FIDE 2020/2021
• CF orienterte om utsettelsen av FIDE-kongressen fra mai 2020 til mai 2021, om 

Norges bidrag (tre nasjonalrapporter) til kongressen, og NFERs opprykk i status i 
FIDE til stemmeberettiget assosiert medlem. Opprykket medfører ingen direkte 
økonomiske konsekvenser for Foreningen. 

• En lenke til nasjonalrapportene samt informasjon om NFERs rolle i FIDE vil legges 
ut på Foreningens hjemmeside.  

8. NFER-arrangementer 2020–2021



• Det tas sikte på å avholde flere medlemsmøter i løpet av det neste akademiske året – 
et arrangement rettet mot praktikere (høsten 2020) om EU-domstolens avgjørelse i 
Schrems II, og inntil tre arrangement med en mer akademisk vinkling (våren 2021) 
basert på problemstillinger reist i NFERs nasjonalrapporter til FIDE2020, som 
avholdes ved UiO, UiB og/eller UiT. 

• Smittesituasjonen gjør det utfordrende å planlegge høstens tiltenkte arrangement i 
detalj på nåværende tidspunkt. Styremedlemmene Breivik, Andersen og Zimmer 
jobber videre med planleggingen i samarbeid med formannen, og holder styret 
orientert om fremgangen. Av hensyn til mulige tilreisende medlemmer vil 
informasjon om høstens arrangement annonseres minst fire uker før arrangementet 
finner sted. 

• Nærmere detaljer om arrangementene som skal finne sted våren 2021 vil presenteres 
for styret på neste styremøte.  

9. Datoer for neste styremøte og årsmøte
• Neste styremøte finner sted fortrinnsvis i etterkant av høstens medlemsmøte; 

alternativt i desember 2020.
• Neste årsmøte er satt til juni 2021. 

10. Eventuelt

Protokollen undertegnet av:

_____________________________
Stian Øby Johansen
Styremedlem/sekretær, NFER


