Juridiska föreningen vid Umeå universitet
– sektionen (JF-sektionen)
Avgifter
1§
Medlemsavgift erläggs i enlighet med Umeå studentkårs stadgar.
Medlemskap
2§
Medlem i JF-sektionen är den som studerar program eller fristående kurs vid
Juridiska institutionen på Umeå universitet eller Juridiskt forum vid Umeå
universitet och erlagt medlemsavgift till Umeå studentkår.
3§

Sektionsmedlem äger automatiskt medlemskap i Juridiska föreningen vid
Umeå universitet (JF).

Verksamhet
4§
JF-sektionen har som huvudsakligt syfte att bedriva utbildningsbevakning
och verka för Juriststudenternas intressen gentemot universitetet.
5§

JF-sektionen har också till uppgift att bedriva studiesociala aktiviteter för
medlemmarna.

Organisation
6§
JF-sektionen är partipolitiskt och religiöst obunden.
7§

JF sektionen består av JF som enda underliggande förening.

Styrelse
8§
Sektionens styrelse utgörs av sittande styrelse för JF. Styrelsen tillsätts i
enlighet med JF:s stadgar.
9§

Ordförande ansvarar för att styrelsemöten hålls i erforderlig utsträckning.
Extra styrelsesammanträde ska hållas om minst en femtedel (1/5) av
styrelsens ledamöter så fordrar.

10 §

Styrelsens behörighet och befogenhet följer av JF:s stadgar.

11 §

Styrelsen ansvarar för att sektionen uppfyller Umeå Studentkårs stadgar.

Årsmöte
12 § Årsmötet är Sektionens högst beslutande organ.
13 §

Årsmötet sammanträder i två former, medlemsmöte respektive årsstämma.

14 §

Medlemsmötet hålls årligen innan den 10 november.

15 §

Årsstämman hålls årligen senast innan utgången av februari månad i
samband med JF:s årsstämma.

16 §

Medlemsmötet ska behandla föregående års verksamhetsberättelse,
ekonomisk berättelse och revisionsberättelse.

17 §

Årsstämman ska behandla ansvarsfrihet för den avträdande styrelsen.

18 §

Styrelsen kallar till medlemsmöte respektive årsstämma i enlighet med vad
som gäller för kallelse till JF:s medlemsmöte respektive årsstämma.

19 §

Följande dagordning gäller vid medlemsmötet:
• mötets öppnande
• mötets vederbörliga utlysande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av justerare tillika rösträknare
• Fastställande av dagordning
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Revisionsberättelse
• Val av revisor
• Mötets avslutande

20 §

Följande dagordning gäller vid årsstämman:
• mötets öppnande
• mötets vederbörliga utlysande
• Val av mötesordförande
• Val av mötessekreterare
• Val av justerare tillika rösträknare
• Fastställande av dagordning
• Ansvarsfrihet för avträdande styrelse
• Mötets avslutande

21 §

Omröstning sker genom acklamation. Om 2/3 av närvarande medlemmar
begär, ska sluten omröstning ske.

22 §

Styrelse kan kalla till extra årsmöte om särskilda omständigheter föranleder
det.

Ekonomi
23 § Styrelse svarar för JF-sektionens ekonomi och verksamhet inför årsstämman.
24 §

Sektionens räkenskapsår är 0701-0630

Firmateckning
25 § Firma tecknas av JF:s ordförande och ekonomiansvarig var för sig.

Stadgar
26 § Stadgeändring kan ske om förslag vinner stöd av 3/4 majoritet vid ett
årsmöte/extra årsmöte
27 §

För att stadgeändring ska kunna verkställas krävs godkännande från Umeå
studentkårs fullmäktige.

Upplösning
23 § För upplösning av Sektionen krävs minst två tredjedelars majoritet av
avgivna röster vid varje av två (2) på varandra följande årsmöten. På initiativ
av styrelsen kan sektionen upplösas. Det krävs då minst två tredjedelars
majoritet av avgivna röster vid två (2) på varandra följande årsmöten/ extra
sektionsmöten.
24 §

Sektionen upplöses om två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två, på
varandra följande, ordinarie möten så begär. Sektionens tillgångar ska då
förvaltas av Umeå studentkår för att återgå till föreningen vid eventuell
reorganisation.

25 §

Efter upplösning kan sektionen reorganiseras av personer som uppfyller
kravet på ordinarie medlemskap i 2§.

