
 
 
 

Juridiska föreningens medlemsmöte 2018-11-19 
  
§ 1. Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Juridiska föreningens ordförande Fanny Jutered. 

 

§ 2. Mötets vederbörliga utlysande 

- Utlyst 2017-10-23, kompl. Handlingar 2017-11-14. 

Stämman anser mötet vederbörligt utlyst. 

 

§ 3. Val av mötesordförande 

Fanny Jutered valdes till mötets ordförande. 

 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Lowisa Fagerudd valdes till mötessekreterare. 

 

§ 5. Val av två justerare 

Emma Nilsson och Johanna Grundberg valdes till mötesjusterare. 

 

§ 6. Val av två rösträknare  

Gustav Lindgren och Filip Tirroniemi valdes till rösträknare. 

 



§ 7. Fastställande av dagordning 

Stämman fastställer dagordningen. 

 

§ 8. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 72. 

 

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

JF:s ekonomiansvarige och utbildningsansvarige 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 72 personer. 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 presenterade sina nomineringar till styrelse för kommande 

verksamhetsår. 

  

Ordförande, vice Ordförande, ekonomiansvarig och informationsansvarig 

valdes i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1). 

 

-   Utbildningsansvarig 

Nominerad av valberedningen: Anton Okic  

Motkandidering: Maureen Katheka 

 

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 Anton Okic till utbildningsansvarig för kommande styrelseår med 

enkel majoritet. Vid denna omröstning deltog 72 personer. 



 

Efter votering om utbildningsposten 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 52. 

 

Marknadsansvarig, klubbmästare, Chefredaktör för De facto och ordförande för 

juridisk rådgivning valdes i enlighet med valberedningens förslag (bilaga 1). 

 

Valberedningen hade inte valt att nominera någon till posten som sportmästare. 

Ordförande för medlemsmötet frågade om någon ville kandidera till posten som 

sportmästare.  

 

Kandidater:  

Rasmus Nilsson 

 

Kandidaten till sportmästarposten fick tid att presentera sig inför stämman samt 

svara på frågor från stämman. Stämman röstade igenom Rasmus Nilsson till 

sportmästare för kommande styrelseår.   

 

§ 10. Övriga punkter 

Medlemsmotion – Ändring av stadgar – Se bilaga 2 

Medlemsmotion 1. 

Stämman bereds tillfälle att själva läsa förslaget av ändringen i 3 respektive 44 

§§ av JF:s stadgar. 

Stämman godkänner detta förslag och röstar igenom det.  

 

§ 11. Mötets avslutande 

Mötets ordförande Fanny Jutered förklarade mötet avslutat. 



 

Vid protokollet, 

Lowisa Fagerudd, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

___________________________   ___________________________ 

Justerat, Emma Nilsson     Justerat, Johanna Grundberg 

Sportmästare     Klubbmästare



	  



 



 


