
 
 
 

Dagordning JFs medlemsmöte 2017-11-16 
  

1. Mötets öppnande 

2. Mötets vederbörliga utlysande 

- Utlyst 2017-10-24, kompl. Handlingar 2017-11-11 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare  

5. Val av två justerare 

6. Val av två rösträknare  

7. Fastställande av dagordning 

8. Fastställande av röstlängd 

9. Val av styrelse för kommande verksamhetsår – Se bilaga 1 

10.  Övriga punkter 

Medlemsmotioner – Ändring av stadgar – Se bilaga 2 

11.  Mötets avslutande 

 

 

 

 

 
	



 

 
Bilaga 1    
 

Nominering för JF:s styrelse verksamhetsåret 2018 
Här nedan följer valberedningens nomineringar till JF:s styrelse 2018 

Fanny Jutered, T3 

Ordförande 

Fanny har med sin gedigna erfarenhet och sitt självklara sätt visat att hon är mycket lämpad att axla 
rollen som Juridiska Föreningens ordförande. Fanny är en van och engagerad ledare som inte räds att 
ta mycket ansvar. Hon har en stark vilja att inspirera och inkludera alla juriststudenter i föreningen. 
”Låga trösklar och högt i tak” var ord hon själv valde när vi frågade hur hon vill att JF ska uppfattas av 
medlemmarna. Fannys öppna och vänliga sätt är något som vi i valberedningen tror kommer hjälpa 
Juridiska föreningen framåt! 

Julia Gustafsson, T3 

Vice ordförande  

Julia har ett stort driv och tycker om att ta för sig och påverka. Hon har ett högt intresse av att planera 
och samarbeta med alla möjliga personer. Valberedningen anser att Julia kommer bidra med ett stort 
stöd i sin roll som Vice ordförande samt att hennes brinnande engagemang för att ordna event kommer 
resultera i många spännande gästföreläsningar. I styrelsen kommer Julia vara mån om att studenternas 
talan förs på bästa möjliga sätt.  

Carl Wallbäck, T5 

Ekonomiansvarig  

Carl har precis det där lugnet och eftertänksamheten som krävs för att vara en strålande 
ekonomiansvarig. Här har vi en person som kommer dubbelkolla varje beslut innan han godkänner 
någonting. Carls lugn, eftertänksamhet och trygghet kommer vara en stor tillgång för styrelsen som 
kollektiv. Som T5:a kommer han in med en erfarenhet som är viktig för att inte bli överraskad av hur 
mycket jobb det kan vara. Carl är väl införstådd med att vara engagerad tar tid, men ger väldigt 
mycket tillbaka!  

 

 

 



Linn Jonsson, T3 

Informationsansvarig 

Vi i valberedningen anser att Linn besitter de goda egenskaper som krävs för att göra ett gott arbete 
som informationsansvarig. Hon är noggrann, ambitiös och har ett starkt engagemang för föreningens 
utveckling. Linn har dessutom erfarenhet av att anordna event vilket gör att vi anser henne som 
utmärkt för posten som informationsansvarig!  

Mounir Gallouze, T5 

Utbildningsansvarig 

Mounirs idéer kring att utveckla och bredda utbildningen på juristprogrammet var något som vi i 
valberedningen fastnade för. Hans brinnande engagemang och förmåga att tänka nytt är egenskaper 
som vi anser kommer till god nytta i rollen som utbildningsansvarig. Sist men inte minst har även 
Mounir god inblick i arbetet som utbildningsansvarig då han för närvarande sitter med i 
utbildningsutskottet. Detta gör att både vi och hans själv anser att han är mer än redo att axla detta 
ansvar! 

Madeleine Lyth Segerman, T3 

Marknadsansvarig  

Madeleine är en lugn och driven person med tydliga visioner. Hon besitter erfarenheter kring 
marknadsföring och kommunikation som valberedningen är säker på att hon kommer använda på ett 
exemplariskt sätt i rollen som marknadsansvarig. Med hennes insikt genom sin tid i marknadsutskottet 
och som medarrangör för Stockholmsresan är Madeleine väl kvalificerad för posten. 

Emma Nilsson, T3  

Sportmästare  

Emma är en social och utåtriktad person med ett brinnande engagemang för idrott. Med flera år av 
alpin skidåkning i bagaget har idrott alltid varit en del av Emmas liv. Hon har mycket tankar kring vad 
som är viktigt för att få så många som möjligt att delta i eventen som anordnas och står redo för att ta 
rollen som den peppande ledaren! Till styrelsen i helhet kommer Emma vara en stor energikälla med 
mycket idéer.  

Johanna Grundberg, T3 

Klubbmästare 

Johannas outtröttliga driv, energi och engagemang är precis vad som efterfrågas hos en klubbmästare! 
Johannas breda kontaktnät och strukturerade planering av evenemang kommer komma väl till 
användning som klubbmästare kommande verksamhetsår. Johanna har redan innan detta uppdrag 
blivit en veteran inom JF och hon är således väl införstådd med vad uppdraget innebär och kommer 
som styrelsemedlem kunna hjälpa till även på övriga poster med sin erfarenhet. En stor tillgång både 
på posten klubbmästare och som styrelsemedlem!  

 

 

 

 

 



Malin Fagerström, T3 

Chefredaktör DeFacto 

Malin Fagerström nomineras till posten som chefredaktör över DeFacto främst på grund av tre 
orsaker. 1. Hon besitter den kreativiteten som behövs för att lyfta tidningen ytterligare ett snäpp, 2. 
Hon har i samtal med oss lyckats peka ut de brister som idag finns för att kunna jobba för att de 
framöver skall motverkas och 3. Hon besitter de ledaregenskaper som krävs för att på ett effektivt sätt 
kunna vägleda en hel redaktion av skribenter. Vi är övertygade om att Malin kommer göra allt för att 
få tidningen att lyfta ytterligare samtidigt som hon är en enorm tillgång i styrelsen som kollektiv med 
sitt lugn och eftertänksamma sätt.  

Oscar Jantzen, T3 

Ordförande Juridisk rådgivning 

Oscar klev in till oss på intervjun med sin lågmälda framtoning men självsäkra sätt och på ett lugnt 
och sansat vis beskrev han de utmaningar JR står inför kommande verksamhetsår. Detta förberedda 
intryck är ett måste för att kunna planera och strukturera upp arbetet med rådgivningen för att kunna 
locka fler rådgivare och få in fler frågor från allmänheten. Oscar har vad som krävs för att driva 
rådgivningsgruppen framåt och kommer såväl som ordförande för JR som styrelsemedlem vara en 
enorm resurs för föreningen med genomtänkta inlägg i debatten och det dagliga arbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

Bilaga 2 

Motion gällande ändring i Juridiska föreningen vid Umeå 
universitets stadgar (nr 1) 
Umeå 2017-02-01   
Ingiven av Oscar Larsson 
Som bakgrund till följande förslag till stadgeändring ligger att under de senaste åren har 
projektansvariga för Juristens dag valts av styrelsen på bemyndigande från stämman. Därav 
anser vi att det är det bra att tydliggöra i stadgarna hur det väljs ”på riktigt”. Den andra 
ändringen är utav språklig sådan då namnet på dessa ändrades under 2016 från 
huvudansvariga till projektansvariga för att bättre spegla att Juristens dag är ett återkommande 
projekt som arrangeras av Juridiska föreningen.  

Nuvarande lydelse: 

§ 35 Valberedningen har som uppgift att till medlemsmöte framlägga ett förslag på kandidater 
till föreningens styrelse och huvudansvariga för Juristens dag. Valberedningen kan även 
ansvara för nominering av andra förtroendeuppdrag inom Juridiska föreningen.    

Förslag på ny lydelse: 

§ 35 Valberedningen har som uppgift att till medlemsmöte framlägga ett förslag på kandidater 
till föreningens styrelse. Valberedningen har också som uppgift att till föreningens styrelse 
framlägga ett förslag på projektansvariga för Juristens dag. Valberedningen kan även ansvara 
för nominering av andra förtroendeuppdrag inom Juridiska föreningen. 

Antagen på medlemsmöte 2017-02-16 i enlighet med §50 i JF:s stadgar.  

 

 

 

 

 

 



 

Motion gällande ändring i Juridiska föreningen vid Umeå 
universitets stadgar (nr 2) 
Umeå 2017-02-07   
Ingiven av Sven Karlsson 
Beskrivningen av Juridiska föreningen som fackligt obunden är inaktuell då föreningen i 
nuläget har samarbetsavtal med tre fackförbund. Facklig obunden är inte heller ett mål som är 
eftersträvansvärt till den grad att dessa avtal ska överges. Därför bör ordet ”fackligt” strykas 
ur första paragrafen.  

Nuvarande lydelse: 
§1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt 
och religiöst oberoende ideell föreningen för studenter som läser vid juristprogrammet eller 
andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet.  

Föreslag till ny lydelse: 
§1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt och 
religiöst oberoende ideell föreningen för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra 
fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. 

Antagen på medlemsmöte 2017-02-16 i enlighet med §50 i JF:s stadgar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion gällande ändring i Juridiska föreningen vid Umeå 
universitets stadgar (nr 3) 
Umeå 2017-11-08 
Ingiven av Johan Lindgren 

 

 

 



 



 
 



 

	


