Juridiska föreningens medlemsmöte tisdagen den 3 november 2015
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av Juridiska föreningens ordförande Linn Kihlstrand.
§ 2 Mötets vederbörande utlysning
Juridiska föreningens medlemmar fann mötet vederbörligen utlyst.
§ 3 Val av mötesordförande
Linn Kihlstrand valdes till mötesordförande.
§ 4 Val av mötessekreterare
Lovisa Hassnert valdes till mötessekreterare.
§ 5 Val av två justerare
Tobias Flodeer och Oskar Eriksson valdes till justerare.
§ 6 Val av två rösträknare
Tobias Flodeer och Oskar Eriksson valdes till rösträknare.
§ 7 Fastställande av dagordning
Mötets dagordning fastställdes.
§ 8 Fastställande av röstlängden.
Röstlängden fastställdes till 79 personer.
§ 9 Val av styrelse för kommande verksamhetsår
Se bilaga 1.
Valberedningen bestående av Amanda Tapani, Victoria Wallin och Oscar Svanholm
presenterade sina nomineringar till styrelsen för verksamhetsåret 2016.

Kandidaterna presenterar sig själva och medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor till
kandidaterna.
Vice ordförande, ekonomiansvarig, informationsansvarig, utbildningsansvarig,
marknadsansvarig, chefredaktör De Facto, klubbmästare, sportmästare samt ordförande för JR
valdes i enlighet med valberedningens förslag.
Till ordförande motkandiderade Oscar Larsson samt Jenny Tylbrandt. Hanna Lundkvist,
Oscar Larsson och Jenny Tylbrandt gavs möjlighet att presentera sig och svara på frågor.
Därefter genomfördes en sluten omröstning i vilken Hanna Lundkvist erhöll enkel majoritet
och därmed valdes till Juridiska föreningens ordförande. Vid denna slutna omröstning var
röstlängden 79 medlemmar.
§ 10 Övriga punkter
Medlemsmotion
Se bilaga 2 för motion från medlemmarna gällande ändring av stadgarna. Vice ordförande
Ivar Hyllstam presenterar förslaget av ändringen i punkt § 22 i stadgarna.
Inspektor, Nina Nilsson Rådeström, har yttrat sig om förslaget och har inga synpunkter på
förlaget annat än att de är rimliga och bra,
Stämman godkänner detta nya förslag och röstar igenom det.
§ 11 Mötets avslutande
Linn Kihlstrand förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,
Lovisa Hassnert,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat,
Termin

___________________________
Justerat, Linn Kihlstrand
Mötesordförande

___________________________
Justerat,
Termin

Bilaga 1
Nominering för JF:s styrelse verksamhetsåret 2016
Ordförande - Hanna Lundkvist T5
Hanna besitter de ledaregenskaper som är nödvändiga för att driva styrelsens
arbete framåt på ett bra och fungerande sätt. Vidare har hon en klar bild av vad
Juridiska Föreningen i Umeå står för och har dessutom en vision av hur
föreningen ska utvecklas i framtiden.
Vice ordförande - Timothy Prellwitz T3
Timothy är en driven och initiativrik person som kommer att vara ett bra stöd för
ordföranden i det dagliga styrelsearbetet. Valberedningen är dessutom övertygad
om att Timothy kommer att utnyttja möjligheten att utveckla posten och dess
tillhörande arbetsuppgifter.
Ekonomiansvarig - Emelie Carlsson T3
Emelie är strukturerad, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Hon ser till
medlemmarnas intressen och har visat en förståelse för det ansvar som är
förknippat med att förvalta föreningens ekonomiska medel.
Informationsansvarig - Filippa Alsén - T5
Filippa besitter egenskaper såsom noggrannhet, ansvarstagande och ett öga för
detaljer. Dessa egenskaper tillsammans med hennes tidigare erfarenhet av
eventplanering gör att Valberedningen är övertygad om att hon kommer göra ett
utmärkt arbete på posten som informationsansvarig.

Utbildningsansvarig - Siran Alkhamisi T5
Siran har en klar bild av vad posten som utbildningsansvarig innebär och har
uttryckt en tydlig vision om hur posten kan - och ska - utvecklas. Hon har
uppvisat en stor idérikedom och ett driv som gör att Valberedningen anser att
Siran kommer att bidra till juristprogrammets utveckling.
Marknadsansvarig - Anna Holmgren T3
Anna är en driftig person med mycket engagemang och hon har en tydlig
målsättning för hur de olika arbetsuppgifterna kan utvecklas. Detta, tillsammans
med den inblick hon har i bl.a. Stockholmsresan, gör henne väl kvalificerad för
posten.
Chefsredaktör de Facto - Andreas Ferelius T3
Andreas har en bakgrund som journalist och ett tidigare engagemang i de Facto.
Han är väl medveten om de olika utmaningar som posten innebär och har även
bra idéer för hur tidningen kan utvecklas i framtiden.
Klubbmästare - Torgny Palm T3
Torgny är en energifull, engagerad och företagsam person som förstår vikten av
det studiesociala på juristprogrammet. Han besitter också en kreativitet och ett
nytänkande som kan utveckla posten i fler riktningar. Han har även tidigare
erfarenhet av att planera och genomföra evenemang.
Sportmästare - Jolinn Uhlin T3
Jolinn har tidigare erfarenhet av eventplanering och hon har visat sig vara
flexibel. Hon har en god samarbetsförmåga och hon har visat på ledaregenskaper
som är viktiga för bl.a. arbetet med det studiesociala utskottet. Valberedningens
uppfattning är att Jolinn kommer att bredda aktiviteterna och på så sätt engagera
fler studenter inom programmet.
Ordförande JR - Hilda Skogqvist T3
Hilda är en person som kommer bidra med en positiv energi till styrelsearbetet.
Hon är noggrann, har ett stort driv och hon besitter de egenskaper som krävs för
att leda och fördela det interna arbetet inom JR. Hon har mycket idéer för hur JR
ska marknadsföras till allmänheten och hon vill få studenter från alla terminer att
engagera sig som rådgivare.

Bilaga 2
Motion gällande ändring i Juridiska Föreningen vid Umeå
Universitets stadgar
Umeå 2015-10-26
Ingiven av Linn Kihlstrand och Ivar Hyllstam
Motionens huvudsakliga innehåll:
Med anledning av tidigare stadgeändring (godkända vid medlemsmöte 2014-1105 och årsstämma 2015-02-23) av § 13 och § 15 föreslås här en ändring av § 22
då den ej överensstämmer med nuvarande utformning av § 13 och § 15.
Nuvarande lydelse:
• § 22 Rösträknare är de valda justeringspersonerna samt inspektor om
sådan närvarar vid mötet.
Förslag till ny lydelse:
• § 22 Rösträknare är de valda rösträknarna enligt § 13 och § 15 samt
inspektor om denne närvarar vid mötet.
Kommentar till ändring
Då årsmötet enligt § 13 och § 15 väljer två personer till justerare och två
personer till rösträknare så bör § 22 ändras enligt ovanstående förslag för att
vara överensstämmande.

