
 
Bilaga 5. 
Motion 1 för ändring av stadga  
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen

 

Stadgan är ett dokument som ska följas men som har varit svårt att förstå och tolka, med följd att det 
ibland görs en del överträdelser. Med detta som bakgrund har en stor revidering gjorts i syfte att 
förtydliga och förenkla samt att matcha sektionens stadga med föreningens stadga. Utgångspunkten är 
att samma bestämmelse ska ha samma formulering samt att de olika stadgarna ska följa samma 
ordning. 
 
För att underlätta verksamheten har vi i denna motion slagit ihop medlemsmötet och årsstämman till 
ett enda möte som vi har valt att kalla årsstämma. Den största anledningen till förändringen är för att 
underlätta årsredovisningen. Sektionens verksamhetsår följer Umeå studentkår centralt och löper 1 juli 
till 30 juni. Med det önskar Umeå studentkår att vår balans- och resultaträkning står klar till början av 
november. Som det ser ut i dagsläget är balans- och resultaträkningen godkänd först efter årsstämman 
i januari/februari, vilket är för sent. En hopslagning av mötena till en gemensam årsstämma i 
oktober/november skulle lösa detta problem. 
 
Vidare är ovan förändring föreslagen av den anledningen att underlätta för styrelse och medlemmar. 
Det har varit komplicerat att förstå vad som behandlas på respektive möten, vilka bilagor som ska 
bifogas samt när och hur mötena ska anslås. 
 
Med anledning av problemet som uppstod när föregående revisor inte kunde fullfölja sitt uppdrag och 
sektionens stadgar saknade vägledning i frågan, föreslås därför förtydligande av revisorsrollen i 
stadgan. 
 
Vid arbetet med stadgeändringen har det uppmärksammats att föreningens stadga inte matchar 
sektionens stadga. Med detta lades en paragraf till där vi bestämmer att sektionens stadga går före 
föreningens stadga vid kollision. Vidare har det tillagts att inspektor för JF äger tolkningsföreträde. 
 
Då sektionen, enligt stadgan, har saknat namn och hemort är detta tillagt i 1 §. 
 
Det saknas i dagsläget bestämmelser om inspektor för sektionen, detta är nu åtgärdat i kapitel 4. 
 
I JF:s stadga togs Juridiskt forum bort förra året, men denna ändring gjordes inte i sektionens stadga. 
Detta är nu åtgärdat. 
 
Kapitelindelning har införts i syfte att underlätta för kommande stadgeändringar. Vid tillägg av en 
paragraf måste alla underliggande paragrafer ändra nummer. Med kapitelindelning behöver endast 
kapitlets paragrafer ändra nummer. Med denna ändring har även paragraferna flyttats runt i syfte att 
uppnå en logisk ordning och för att följa föreningens stadga. 
 

 



 

Slutligen har stadgan fått ett nytt utseende, ett antal språkliga fel är rättade (till exempel är punkter 
och stor bokstav i början av mening tillagd) och punktlistorna har fått nummer. Dessutom har 
ändringar gjorts i syfte att matcha JF:s stadga. 
 
Fanny Bergqvist 
Emma Aminy 
Emelie Häger 
 
Denna motion är godkänd av styrelsen, samt av inspektor Jan Leidö.  
 
Motion 2 ska inte röstas om, om denna motion röstas igenom, då den innehåller alla ändringar som 
denna motion innehåller, med undantag för vissa mer omfattande ändringar. 

 
 
Nuvarande lydelse    Förslag på ny lydelse 

Tillagd Kap. 1 Inledande bestämmelser 
1 § Sektionens namn är Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet – Sektionen (JF-sektionen) med 
Umeå som hemort. JF-sektionen är en sektion under 
Umeå Studentkår. 

Avgifter 
1 § Medlemsavgift erläggs i enlighet med Umeå 
studentkårs stadgar. 

Avgifter 
2 § 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. 

Medlemskap 
3 § Medlemskap i JF-sektionen erhåller studenter 
som studerar eller under de senaste tolv månaderna 
har studerat på program eller kurs vid Juridiska 
institutionen vid Umeå universitet och har erlagt 
medlemsavgift till Umeå Studentkår. 

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

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

Tillägg i syfte att matcha föreningens stadga Kap. 2 Verksamhet 
1 § JF-sektionens högst beslutande organ är 
årsstämman. Styrelsen är JF-sektionens verkställande 
organ. Kontrollerande organ utgörs av revisor och 
inspektor. 

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

2 § JF-sektionen är partipolitiskt och religiöst 
obunden. 

Tillägg (ihopsättning av § 4 och § 5) 3 § JF-sektionens ändamål är att tillvarata och främja 
medlemmarnas intressen, bedriva 
utbildningsbevakning och verka för medlemmarnas 
intressen gentemot universitetet samt bedriva 
studiesociala aktiviteter för medlemmarna. 

Verksamhet Borttagen, nu 3 § 
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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. 

Borttagen, nu 3 § 

7 § JF sektionen består av JF som enda 
underliggande förening. 

4 § 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. 

Kap. 3 Styrelse 
1 § JF-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. 

Borttagen då detta följer av föreningens stadga. 

10 § Styrelsens behörighet och befogenhet följer av 
JF:s stadgar. 

2 § Styrelsens behörighet och befogenhet följer av 
JF:s stadgar. 

11 § Styrelsen ansvarar för att  sektionen uppfyller 
Umeå Studentkårs stadgar. 

3 § Styrelsen ansvarar för att JF-sektionens 
verksamhet bedrivs i enlighet med denna och Umeå 
Studentkårs stadga. 

Tillägg Kap. 4 Inspektor 
1 § JF-sektionens inspektor utgörs av sittande 
inspektor för JF. Inspektor tillsätts i enlighet med 
JF:s stadgar. 

Tillägg 2 § Inspektors behörighet och befogenhet följer av 
JF:s stadgar. 

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

Kap. 5 Ekonomi 
1 § Styrelsen svarar för JF-sektionens ekonomi och 
verksamhet inför årsstämman. 

24 § Sektionens räkenskapsår är 0701-0630 2 § JF-sektionens verksamhets- och räkenskapsår 
löper från 1 juli till 30 juni. 

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

Firmateckning 
3 § Firmateckningsrätt innehar JF:s ordförande och 
ekonomiansvarig var för sig, samt annan som 
bemyndigas av styrelsen. 

Tillägg 4 § Styrelsens behörighet och befogenhet vid 
firmateckning följer av JF:s stadgar. 

Tillägg Revisor 
5 § JF-sektionen har en revisor och en 
revisorssuppleant. Mandatperioden är ett (1) år för 
revisorn och revisorssuppleanten. Förhållandet 
mellan revisor och revisorssuppleant följer av JF:s 
stadgar. 

Tillägg 6 § Revisor äger rätt att påkalla årsstämma och 
styrelsemöte. 
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Tillägg 7 § Revisorn kan entledigas enligt JF:s stadgar. Vid 
händelse att revisor eller revisorssuppleant är 
förhindrad att genomföra sina uppdrag följer val av 
ny revisor eller revisorsuppleant av JF:s stadgar.  

Årsmöte 
12 § Årsmötet  är  Sektionens högst beslutande organ. 

Kap. 6 Årsstämma 
1 § Årsstämman är  JF-sektionens högst beslutande 
organ. 

Tillägg (ihopsättning av § 14 och § 15) 2 § Årsstämman hålls årligen innan den 10 
november. 

13 § Årsmötet sammanträder i två former, 
medlemsmöte respektive årsstämma.  

Borttagen 

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

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

Tillägg 4 § Rösträtt tillkommer medlem i JF-sektionen som 
närvarar vid mötet, fullmakt godtas inte.  

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

5 § Omröstning sker genom acklamation, om inte 
sluten omröstning begärs av minst två tredjedelar 
(2/3) av de närvarande medlemmarna. Vid personval 
mellan två (2) personer eller fler ska omröstningen 
alltid vara sluten. 

14 § Medlemsmötet hålls årligen innan den 10 
november. 

Borttagen 

Tillägg (ihopsättning av § 16 och § 17) 6 § Årsstämman ska behandla föregående års 
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och 
revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för den 
avträdande styrelsen. 

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

Borttagen 

Tillägg  
● Ihopsättning av § 19 och § 20, samt  
● Tillägg av förtydligande av två justerare 

och två rösträknare i pt. 5 och 6.  
● Tillägg av två nya punkter (pt. 12 och 13) 

för att matcha tidigare års protokoll 
● Tillägg av revisorsuppleant i pt. 14 

7 § Följande dagordning gäller vid årsstämman: 
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. Verksamhetsberättelse 
10. Ekonomisk berättelse 
11. Revisionsberättelse 
12. Fastställande av balans- och 

resultaträkning för det gångna året 
13. Beslut om budget för 

nästkommande år 
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14. Val av revisor och 
revisorssuppleant 

15. Ansvarsfrihet för avträdande 
styrelse 

16. Mötets avslutande 

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

8 § Styrelsen kan kalla till extra årsstämma om 
särskilda omständigheter föreligger. 

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 

Borttagen 

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

Borttagen 

17 § Årsstämman ska behandla ansvarsfrihet för den 
avträdande styrelsen. 

Borttagen 

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 

Borttagen 

Tillägg Kap. 7 Stadga 
1 § Vid konflikt mellan JF-sektionens och JF:s 
stadgar, ska JF-sektionens stadgar äga företräde.  

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

2 § Stadgeändring kan ske om förslag vinner stöd vid 
på varandra efterföljande årstämma och extra 
årstämma. Extra årsstämman ska hållas tidigast två 
(2) månader efter ordinarie årstämma. För att 
förslaget ska vinna stöd krävs tre fjärdedelars (3/4) 
majoritet vid varje enskilt tillfälle. 

Tillägg, för att matcha föreningens stadga 3 § Innan förslag om ändring av JF-sektionens 
stadgar lämnas till årsstämman ska inspektor ges 
möjlighet att yttra sig om förslaget. Detta yttrande 
ska presenteras för mötet. 

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

4 § För att stadgeändring ska kunna verkställas krävs 
godkännande från Umeå Studentkårs fullmäktige. 
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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. 

Kap. 8 Upplösning 
1 § JF-sektionen kan upplösas om förslag vinner stöd 
vid på varandra efterföljande årstämma och extra 
årstämma. Extra årsstämman ska hållas tidigast två 
(2) månader efter ordinarie årstämma. För att 
förslaget ska vinna stöd krävs att minst en femtedel 
(1/5) av medlemmarna röstar samt att förslaget 
vinner stöd med tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid 
varje enskilt tillfälle. 

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. 

2 § Vid upplösning ska JF-sektionens tillgångar 
förvaltas av Umeå Studentkår, för att sedan återgå till 
JF-sektionen vid eventuell reorganisation. 

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

3 § Efter upplösning kan JF-sektionen reorganiseras 
av personer som uppfyller kravet på ordinarie 
medlemskap i enlighet med 1 kap. 3 §. 
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