Dagordning Juridiska föreningens årsmöte 2018-02-01
§ 1. Mötets öppnande
Juridiska föreningens ordförande Adrian Kroon förklarade mötet öppnat.
§ 2. Mötets vederbörliga utlysande
- Utlyst 2018-01-16, kompl. handlingar 2018-01-27
Mötet ansågs vara vederbörligt utlyst.
§ 3. Val av mötesordförande
Adrian Kroon valdes till mötesordförande.
§ 4. Val av mötessekreterare
Lowisa Fagerudd valdes till mötessekreterare.
§ 5. Val av två justerare
Samuel Alm och Nils Englund valdes till mötesjusterare.
§ 6. Val av två rösträknare
Herman Johansson och Rozanna Fackel valdes till rösträknare.
§ 7. Fastställande av dagordning
Ordförande föreslog att utlyst dagordning justeras genom att § 23 val av inspektor läggs till.
Den justerade dagordningen fastställdes.
§ 8. Utdelning av engagemangsgåvor
Engagemangsgåvor delades ut.
§ 9. Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 19 personer.
§ 10. Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Verksamhetsberättelser presenterades av respektive styrelseledamot. Under genomgång av
verksamhetsberättelser lämnade en medlem mötet. Röstlängden fastställdes efter det till 18
personer.

§ 11. Ekonomisk redovisning
-   Bilaga 1
Resultat- och balansräkningen för året (se bilaga 1) presenterades
av ekonomiansvarig.
§ 12. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
-   Bilaga 2
Revisionsberättelse för det gångna året presenterades av ekonomiansvarig.
§ 13. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna
verksamhetsåret
-   (Enligt bilaga 1)
Balans- och resultaträkning för det gångna året fastställdes.
§ 14. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret gavs till den avträdande styrelsen.
§ 15. Beslut om budget
-   Bilaga 3
Juridiska föreningens budget för 2018 enligt bilaga 3 fastställdes.
§ 16. Beslut om fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 0 kr.
§ 17. Val av revisor
-   Styrelsen föreslog Linus Sjögren, student vid
Handelshögskolan, HHUS konsultgrupp.
Linus Sjögren valdes till revisor.
§ 18. Val av styrelse
Styrelse för kommande verksamhetsår fastställdes
till: Fanny Jutered, ordförande.
Julia Gustavsson, vice ordförande.
Carl Wallbäck, ekonomiansvarig.
Madeleine Lyth Segerman,
marknadsansvarig.
Mounir Gallouze,
utbildningsansvarig.
Lowisa Fagerudd,
informationsansvarig.
Emma Nilsson, sportmästare.
Johanna Grundberg, klubbmästare.
Oscar Jantzen, ordförande juriststudenternas rådgivning (JR).
Malin Fagerström, chefredaktör de Facto.
§ 19. Val av firmatecknare

Fanny Jutered och Carl Wallbäck valdes som firmatecknare för 2018.
§ 20. Beslut för ordförande och ekonomiansvarige att uppta kredit.
Mötet beslutade att ordförande och ekonomiansvarige kan uppta kredit upp till 40 000 kr.
§ 21. Motioner
-   Bilaga 4
Majoriteten av stämman röstade för att bifalla motionen i sin helhet.
§ 22. Val av valberedning
Samuel Alm, Alexandra Johansson och Anja Nousiainen Hult valdes till
valberedningen för 2018.
§ 23. Val av inspektor
Ordförande föreslog Jan Leidö i valet av ny inspektor för Juridiska föreningen. Stämman
valde Jan Leidö till inspektor.
§ 24. Mötets avslutande
Juridiska föreningens ordförande Adrian Kroon förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet,
Lowisa Fagerudd,
Informationsansvarig och sekreterare

Justerat, Samuel Alm
f.d. Sportmästare

Justerat, Nils Englund
f.d. Vice ordförande

Bilaga 1 – Ekonomisk berättelse

Bilaga 2 - Revisionsberättelse

Bilaga 3 – Budget för verksamhetsåret 2018

Bilaga 4 – Motion
Bilaga 4.

Motion gällande tillägg i intern subventioneringspolicy
Umeå 2018-01-24
Ingiven av Adrian Kroon
Förslag om införande av ny paragraf i den interna subventioneringspolicyn som medger
styrelseledamöter full subventionering av bankettbiljett vid Juristens dag banketten.
Bakgrunden till förslaget är att styrelseledamöter bör delta vid banketten då JF Umeå står som
värd för evenemanget och representerar föreningen gentemot övriga juridiska föreningar,
arbetsgivare och övriga deltagare. I nuläget är det här en kostnad som varje enskild
styrelseledamot får stå för själva vilket är problematiskt då det kan innebära att
styrelseledamöter tvingas avstå banketten av ekonomiska skäl. Enligt min mening är
banketten efter Juristens dag ett otroligt viktigt evenemang för att JF Umeå ska profilera och
marknadsföra sig utåt.
I samband med banketten bjuder JF Umeå in övriga juridiska föreningar i Sverige och det är
inte ovanligt att dessa skickar flera representanter. I nuläget är det endast ordförandes och
utbildningsansvariges bankettbiljett som är subventionerad av JF, vilket kan leda till en viss
snedfördelning då övriga lärosätens styrelser är överrepresenterade gentemot JF Umeå. Det
vore därför önskvärt om så många styrelseledamöter från JF Umeå som möjligt kunde
närvara, vilket skulle kunna lösas genom att även deras bankettbiljetter subventioneras.
JF är en ideell förening och engagemang ska därför inte medföra någon form av ekonomisk
kompensation. Jag anser dock inte att en subventionering av bankettbiljett ska ses som en
kompensation av det slaget eftersom deltagande av styrelsemedlem under ett event arrangerat
av JF innebär att styrelsemedlem är där i egenskap av just styrelseledamot. Det går dock inte
att undgå att påpeka att styrelseledamöter är de som får hela JFs verksamhet att gå runt.
Engagemangsgåvor delas ut till personer som varit med och bidragit till föreningens
verksamhet i övrigt men inte till styrelseledamöter. Om en subventionering av det här slaget
än dock skulle ses som en form av förmån eller engagemangsgåva anser jag att det är en fullt
proportionerlig sådan med tanke på det arbete styrelseledamöter lägger ner å föreningens
räkning.
Mitt förslag är därför att stämman godkänner ett införande av följande paragraf (6 §) i
styrelsens interna subventioneringspoliy samt tillerkänner avgående styrelse full reduktion på
deras bankettbiljett under årets JD-bankett (2018-01-18):
Subventioneringspolicy för Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Internt styrdokument för subvention av biljettpriser i samband med evenemang som anordnas av Juridiska
föreningen

1 § Medlemmen kan erhålla hel eller delvis subventionering av biljettpriset. När styrelsen beslutar om en
medlem bör få subventionering av priset för biljetter samt hur stor denna subventionering ska vara ska den
särskilt ta hänsyn till:
•   I vilken mån medlemmen engagerat sig i samband med evenemanget.
•   Om medlemmen har en uppgift under evenemanget som medför att medlemmen måste delta i viss
mån.
•   Övriga omständigheter som talar för att medlemmen bör få biljetten subventionerad.
Vid beslutet ska styrelsen alltid ta hänsyn till om subventioneringen är skälig och står i rimlig proportion till
medlemsnyttan.
2 § Vid ett evenemang som anordnas av en större grupp medlemmar genom Juridiska föreningen gäller
följande:
•   Subventionering ges för en summa motsvarande max 5 biljetter. Består gruppen av fler än 5 personer
får medlemmarna inom gruppen själva avgöra hur de vill fördela subventioneringen.
•   Vid Återsparken som arrangeras av det vinnande laget under nollningen ska hela
arrangemangsgruppen erhålla full subventionering av biljettpriset.
•   Under insparken ska en (1) general få full subventionering per sittning. Subventioneringen följer med
ett krav på att generalen ska vara nykter under sittningen.
3 § Styrelsen tar ställning till om subvention ska ges samt hur stor denna ska vara. Vid bedömningen ska
styrelsen ta hänsyn till samtliga punkter i denna policy.
4 § Om subventionering avser en styrelsemedlems biljettpris får styrelsemedlemmen som ärendet avser inte
deltaga i diskussionen om subventioneringen och dess storlek. Styrelsemedlemmen ska vid omröstning lägga
ner sin röst.
5 § För att erhålla subventionering enligt ovanstående punkter måste en förfrågan inges till styrelsen.
6 § En styrelseledamot ska erhålla full reduktion av bankettbiljett under Juristens Dag. En styrelseledamot ska
vid representation under JD-banketten, liksom vid alla event arrangerade av JF, föregå med gott exempel och
vara väl införstådd i att denne medverkar i egenskap av styrelseledamot och företrädare för JF samt iaktta
gällande alkoholpolicy.

