Juridiska föreningens medlemsmöte 2017-11-16
§ 1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av Juridiska föreningens ordförande Adrian Kroon.
§ 2. Mötets vederbörliga utlysande
- Utlyst 2017-10-24, kompl. Handlingar 2017-11-11.
Stämman anser mötet vederbörligt utlyst.
§ 3. Val av mötesordförande
Adrian Kroon valdes till mötets ordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Joel Olsson valdes till mötessekreterare.
§ 5. Val av två justerare
Samuel Alm och Anna-Paulin Rosell valdes till mötesjusterare.
§ 6. Val av två rösträknare
Emma Nilsson och Albin Davidsson valdes till rösträknare.

§ 7. Fastställande av dagordning
Stämman fastställer dagordningen.
§ 8. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 94.
§ 9. Val av styrelse för kommande verksamhetsår – Se bilaga 1
JF:s ekonomiansvarige informerade om digital votering med hjälp av den
digitala applikationen Voxvote. En testomgång genomfördes för att se att den
digitala voteringen fungerade. I testomgången röstade 90 personer, 4 röster
saknades. Ekonomiansvarig föreslog att Voxvote skulle användas och att
pappersvotering skulle användas i andra hand i det fall eventuella ogiltiga röster
hade kunnat ändra resultatet.
Stämman röstade igenom förslaget att använda Voxvote för digital votering.
Valberedningen bestående av Emelie Carlsson, Karin Sjölander och Oscar
Larsson presenterade sina nomineringar till styrelse för kommande
verksamhetsår.
- Ordförande
Nominerad av valberedningen: Fanny Jutered
Motkandidering: Bo-Axel Stark
Både den nominerade och den motkandiderande fick tid att presentera sig inför
stämman samt svara på frågor från stämman. Efter en sluten omröstning valde
stämman Fanny Jutered till ordförande för kommande styrelseår med enkel
majoritet. Vid denna omröstning deltog 91 personer. De tre röster som föll bort
hade inte kunnat påverka det slutgiltiga resultatet.

Vice Ordförande och ekonomiansvarig valdes i enlighet med valberedningens
förslag (bilaga 1).
- Informationsansvarig
Nominerad av valberedningen: Linn Jonsson
Motkandidering: Lowisa Fagerudd
Både den nominerade och den motkandiderande fick tid att presentera sig inför
stämman samt svara på frågor från stämman. Efter en sluten omröstning valde
stämman Lowisa Fagerudd till informationsansvarig för kommande styrelseår
med enkel majoritet. Vid denna omröstning deltog 92 personer. De 2 röster som
föll bort hade inte kunnat påverka det slutgiltiga resultatet.
Efter votering om informationsposten utlyste ordförande en 10 minuters paus för
att ge medlemmar tid att sträcka på benen. Efter pausen hade några medlemmar
informerat rösträknarna att de var tvungna att lämna mötet. Efter pausen
fastställdes röstlängden till 73.
Utbildningsansvarig, marknadsansvarig och sportmästare valdes i enlighet med
valberedningens förslag (bilaga 1).
Efter votering om sportmästare informerade en medlem att denne var tvungen
att lämna mötet. Därefter fastställdes röstlängden till 72.
Klubbmästare valdes i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1).
Efter votering om klubbmästare informerade en medlem att denne var tvungen
att lämna mötet. Därefter fastställdes röstlängden till 71.

Chefredaktör för De facto och ordförande för juridisk rådgivning valdes i
enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1).
§ 10. Övriga punkter
Medlemsmotioner – Ändring av stadgar – Se bilaga 2
Medlemsmotion 1.
Stämman bereds tillfälle att själva läsa förslaget av ändringen i 35 § av JF:s
stadgar.
Stämman godkänner detta förslag och röstar igenom det. Då förslaget redan
godtagits av stämman på medlemsmötet 2017-02-16 är detta förslag godkänt
enligt 51 § och kan föras in i JF:s stadgar.
Medlemsmotion 2.
Marknadsansvarig Sven Karlsson presenterar förslaget av ändringen i 1 § av
JF:s stadgar.
Stämman godkänner detta förslag och röstar igenom det. Då förslaget redan
godtagits av stämman på medlemsmötet 2017-02-16 är detta förslag godkänt
enligt 51 § och kan föras in i JF:s stadgar.
Medlemsmotion 3.
Medlem Johan Lindgren presenterar förslaget av ändringar samt tillägg i JF:s
stadgar, se motion nr. 3 i bilaga 2 för samtliga ändringar och tillägg.
Stämman röstar med handuppräckning, 22 personer röstar ja. Motionen vinner
därför inte 2/3 majoritet enligt 51 § 2 st. i JF:s stadgar. Stämman avslår därmed
detta nya förslag.

§ 11. Mötets avslutande
Mötets ordförande Adrian Kroon förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet,
Joel Olsson,
Informationsansvarig och sekreterare
___________________________

___________________________

Justerat, Samuel Alm

Justerat, Anna Paulin-Rosell

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 årsmöte 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 årsmöte 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

Motion JF medlemsmöte
- Förslag till ändring av och tillägg till juridiska föreningens stadgar.
Motion JF medlemsmöte
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- Förslag till ändring av och tillägg till juridiska föreningens stadgar.
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Ändring av § 14 i juridiska föreningens stadga
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Nuvarande lydelse:
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Föreslagen lydelse:

12

Ändring av § 15 i juridiska föreningens stadga
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Nuvarande lydelse:
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Föreslagen lydelse:
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Förslag till tillägg av paragrafer efter 34 § i juridiska föreningens stadgar och förändring
av efterkommande paragrafers numrering
14
Förslag till lydelse av ny paragraf

14

Förslag till förändring av efterkommande paragrafers numrering

14

Motivering

14

Ändring av § 14 i juridiska föreningens stadga
Nuvarande lydelse:
Årsmötet ska vid årsstämman
●
●
●
●
●
●

Granska den avgående styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse
Besluta om att fastställa föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkning
Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Besluta om budget för det kommande verksamhetsåret
Välja revisor för det kommande verksamhetsåret
Utse valberedningens ordförande för kommande verksamhetsår

Föreslagen lydelse:
Årsmötet ska vid årsstämman
● Granska den avgående styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och
fullgörande av den operativa planen
● Besluta om att fastställa föregående räkenskapsårs resultat- och balansräkning
● Besluta om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
● Besluta om budget för det kommande verksamhetsåret
● Välja revisor för det kommande verksamhetsåret
● Utse valberedningens ordförande för kommande verksamhetsår
● Besluta om den föreslagna operativa planen för styrelsens kommande verksamhetsår

Ändring av § 15 i juridiska föreningens stadga
Nuvarande lydelse:
Vid årsstämman gäller följande dagordning om inget annat tillkommer:
1) mötets öppnande
2) mötets vederbörliga utlysande
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) genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
10) ekonomisk redovisning
11) revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
12) fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret

13) ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
14) beslut om budget
15) beslut om fastställande av medlemsavgift
16) val av revisor
17) val av firmatecknare
18) val av styrelse
19) val av valberedningen
20) övriga frågor
21) mötets avslutande

Föreslagen lydelse:
Vid årsstämman gäller följande dagordning om inget annat tillkommer:
1) mötets öppnande
2) mötets vederbörliga utlysande
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) genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
10) genomgång av den operativa planen för det gångna verksamhetsåret
11) ekonomisk redovisning
12) revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
13) fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret
14) ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
15) beslut om budget
16) beslut om fastställande av medlemsavgift
17) beslut om att fastställa den operativa planen för styrelsens kommande verksamhetsår
18) val av revisor
19) val av firmatecknare
20) val av styrelse
21) val av valberedningen
22) övriga frågor
23) mötets avslutande

Förslag till tillägg av paragrafer efter 34 § i juridiska föreningens
stadgar och förändring av efterkommande paragrafers numrering
Förslag till lydelse av ny paragraf
§ 35 Styrelsen ska till årsstämman föreslå en operativ plan för styrelsens kommande
verksamhetsår. I den operativa planen ska följande framgå:
a) De mål, för föreningen, styrelsen under kommande verksamhetsår ska arbeta för att
uppnå
i)
Utifrån dessa mål ska det, för årsstämman, framgå för respektive mål vad
målet är, varför styrelsen föreslår det målet och på vilket sätt det går att mäta
om målet är uppfyllt.
b) Vilken post i styrelsen som har huvudansvar för respektive mål och eventuella poster
som är medansvariga
§ 36 Styrelsen ska under verksamhetsåret prioritera att arbeta med de mål som årsstämman
fastställde i den operativa planen.

Förslag till förändring av efterkommande paragrafers numrering
Jag föreslår att numreringen av efterkommande paragrafer och de paragrafer i nuvarande
stadga som innehar samma numrering som ovan föreslagna paragrafer justeras så att en
efterföljande numerisk ordningsföljd skapas.

Motivering
I nuvarande stadga saknas annan styrning av styrelsen arbete än § 30. För att öka
transparensen i styrelsearbetet och förbättra medlemmarnas möjligheter till inflytande föreslås
ovan ändring av stadga.
Umeå studentkår har för närvarande ett väl fungerande system med operativ plan för
kårstyrelsen, där kårfullmäktige inför varje verksamhetsår fastslår denna. Detta leder till att
kårfullmäktige på ett öppet och tydligt sätt kunnat påverka kårstyrelsens arbete. Inspiration till
hur en operativ plan kan se ut kan med fördel hämtas hos Umeå studentkår, se därav bifogad
fil.
Genom föreslagna förändring av stadgar kan styrelsen, i hög grad, fortfarande självständigt
utföra sitt arbete. Men det blir, för medlemmarna, tydligare vad styrelsen arbetar mot och
under verksamhetsåret kommer arbeta för.
Tanken med att årsstämman ska besluta om kommande verksamhetsplan är för att tillträdande
styrelse själva ska kunna föreslå vad de vill arbeta mot.
Styrelsen kan även i planen upprätta mål som är långsiktiga och inte kan uppnås under detta
verksamhetsår samt mål som inte bedöms kunna uppnås, men ändock är av sådan vikt att de
förtjänar att arbetas mot och uppmärksammas.
Utvärderingen av målen föreslås ske i en, likt umeå studentkår, tregradig skala. Där de
antingen bedöms som genomförda, påbörjade men ej genomförda, ej genomförda eller
påbörjade.
Sammanfattningsvis är detta förslag alltså skapa för att öka medlemmarnas insyn i vad
styrelsen avser arbeta med och vad tidigare styrelse har arbetat med.

