
 

 
Juridiska föreningens medlemsmöte 
07 NOVEMBER 2019

 

1 § Mötets öppnande 

Mötet öppnades av Juridiska föreningens ordförande Fanny Bergqvist. 

2 § Mötets vederbörliga utlysande 

- Utlyst 2019-10-09, kompletterande handlingar 2019-11-02. 
 
Stämman ansåg mötet vederbörligen utlyst.  

3 § Val av mötesordförande 

Fanny Bergqvist valdes till mötesordförande.  

4 § Val av mötessekreterare 

Emma Aminy valdes till mötessekreterare.  

5 § Val av två justerare 

Till justerare valdes Daniel Stormlund och Emelie Häger. 

6 § Val av två rösträknare 

Till rösträknare valdes Viktor Ström och Izabell Tillstam. 

7 § Fastställande av dagordningen 

Stämman fastställde dagordningen.  

8 § Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 49. 

9 § Val av styrelse för kommande verksamhetsår 

Valberedningen presenterade sina nomineringar till styrelse för kommande verksamhetsår 
som följer av bilaga 1. 
 
Valberedningens nominerade kandidat till ordförande var inte närvarande på mötet, så 
sittande ordförande läste upp ett tal i hennes frånvaro. Ordförande valdes i enlighet med 
valberedningens förslag.  
 
Vice ordförande, ekonomiansvarig, informationsansvarig, utbildningsansvarig, 
marknadsansvarig och klubbmästare valdes i enlighet med valberedningens förslag.  
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Efter klubbmästarposten utlyste ordförande en kort paus för att ge medlemmar tid att sträcka 
på benen. Efter pausen fastställdes röstlängden till 42. 
 
Sportmästare valdes i enlighet med valberedningens förslag. 
 
Valberedningen hade inte valt att nominera någon till posten som chefredaktör för de Facto. 
Ordförande för medlemsmötet frågade om någon ville kandidera till posten som sportmästare.  
 
Kandidater: Alma Ottengren 
 
Kandidaten till chefredaktörsposten fick tid att presentera sig, över telefon, inför stämman 
samt svara på frågor från stämman. Stämman röstade igenom Alma Ottengren till 
chefredaktör för de Facto. 
 
Ordförande för JR valdes i enlighet med valberedningens förslag.  

10 § Övriga punkter 

Motion om ändring av stadgar (se bilaga 2) togs upp under denna punkt. Stämman fick 
tillfälle att själva läsa förslaget av ändringen i JF:s stadgar. Stämman godkände förslaget och 
röstade igenom det. 

11 § Mötets avslutande 

Mötets ordförande Fanny Bergqvist förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

 

Vid protokollet, 

Emma Aminy, 
Informationsansvarig och protokollförare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Justerat,  
Daniel Stormlund Emelie Häger  
Chefredaktör för de Facto Ekonomiansvarig 
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Bilaga 1.  
Valberedningens nomineringar till styrelsen 2020 

 

Fanny Wikström Olsson, T3 
Ordförande 
För tredje (!) året i rad väljer Valberedningen att nominera en Fanny till posten som ordförande.                
Fanny kom in till oss i Valberedningen med ett självsäkert och självklart sätt att föra sig på och                  
Valberedningen fick direkt en stark känsla för att Fanny besitter de egenskaper som krävs för en                
ordförande. Hon vill öka samarbetet med medlemmarna och få dem att känna sig delaktiga i               
föreningen, vilket enligt Valberedningen är något som stämmer väl överens med Juridiska            
Föreningens värdegrunder. Fanny besitter naturliga ledaregenskaper som kommer föra både styrelsen           
och hela Juridiska Föreningen framåt, vilket hon framförallt har visat i sin roll som general för årets                 
inspark. Valberedningen är säker på att hon kommer lyckas med sina mål.  
 
Emilia Kylsäter, T3 
Vice ordförande 
Få personer har sådan inblick i Juridiska Föreningens arbete som Emilia har. Hon har stor erfarenhet                
från tidigare engagemang inom Juristens Dag och årets inspark, vilket gett henne god insikt i vad                
medlemmarna värderar i begreppet ”medlemsnytta’’. Emilia har vidare klara och tydliga ambitioner            
med hur hon vill utveckla gästföreläsningarna under utbildningen. Emilia har med sitt sympatiska sätt              
och sin flexibilitet visat att hon kommer stötta upp för alla övriga styrelsemedlemmar i vilka frågor                
det än må vara. 
 
Elvira Ferm, T1 
Ekonomiansvarig 
Att ansvara för föreningens ekonomi kräver goda förkunskaper om ekonomi och en stor driftighet. Det               
är därför som Valberedningen med stor säkerhet nominerar Elvira till posten som föreningens             
ekonomiansvarig. Trots sin korta tid i Umeå har Elvira redan hunnit engagera sig i både insparken och                 
Juristens Dag, något som Valberedningen ser som mycket positivt. Med tidigare erfarenhet från             
bokföring och eget företagande tror Valberedningen att Elvira med sin sociala kompetens kommer ge              
medlemmarna valuta för sitt medlemskap.  
 
Johanna Häggbom Holmlund, T3 
Informationsansvarig 
Johanna har visat framfötterna genom att engagera sig i flera aktiviteter såsom huvudfadder under              
insparken och nu som marknadsansvarig för Juristens Dag. Framförallt hennes kunskaper som            
marknadsansvarig tror Valberedningen kommer passa bra på posten som Informationsansvarig.          
Johanna är driven som person och är inte vara rädd för att hugga i där saker behöver göras, vilket                   
Valberedningen tycker passar utmärkt in i Juridiska Föreningens styrelse. 
 
Emil Bergström, T5 
Utbildningsansvarig 
Emil är en person som kommer tillföra styrelsen mycket med sin livserfarenhet i allmänhet och sin                
kunskap från utbildningsutskottet i synnerhet. Under intervjun visade han på ett brinnande intresse för              

 



 

utbildningsfrågor och framhöll flera gånger att det är alla medlemmars åsikter som räknas och inte               
enstaka individers. Valberedningen tror att Emils positiva inställning kommer bidra mycket både inom             
styrelsen men också inom Juridiska Föreningen som helhet. Emil kommer axla detta ansvar med              
bravur. 
 
Ida Hedlund, T3 
Marknadsansvarig 
Posten som marknadsansvarig är ansvarsfylld och kräver god insikt om föreningens intressen och dess              
samarbetspartners. Ida har redan genom sitt engagemang i marknadsutskottet och årets           
Stockholmsresa börjat knyta kontakter med olika företag och eventuella samarbetspartners. Ida           
påpekade att i Juridiska Föreningen är det medlemmarna som ska vara i centrum, en åsikt som                
Valberedningen delar. Valberedningen är säker på att Idas verksamhetsår kommer ge medlemmarna            
ännu fler möjligheter att möta framtida arbetsgivare och få god nytta för sitt medlemskap.  
 
Lukas Todtenhaupt, T1 
Sportmästare 
Lukas har ett genuint intresse för sport vilket visat sig i hans tidigare utövande av såväl fotboll som                  
badminton. Det intresset, kombinerat med Lukas ständigt positiva energi är Valberedningen           
övertygade om kommer smitta av sig på de övriga medlemmarna. Lukas har sedan dag ett på                
juristprogrammet visat ett stort intresse för att få engagera sig inom Juridiska Föreningen och              
övertygade Valberedningen om att han trots sin ringa tid på juristprogrammet redan har mycket att               
tillföra. Lukas är öppen och inkluderande, egenskaper som passar perfekt i rollen som Sportmästare.              
En lagspelare, helt enkelt! 
 
My Gabrielsson, T1 
Klubbmästare 
För att driva posten som Klubbmästare krävs en person som är social, nytänkande och har en stor dos                  
energi. Trots sin korta tid i Umeå visade My konkreta exempel på nya aktiviteter som kan anordnas i                  
Juridiska Föreningens regi. Vidare visade hon på en bredd av ideér hur rollen kan utvecklas. 
My har också genom UF drivit företag vars affärsidé var att planera event för företag, en kunskap                  

som gör att Valberedningen känner sig säkra med att My kommer kunna axla rollen som               
Klubbmästare på ett bra sätt.  
 
Chefredaktör de Facto 
Valberedningen har valt att inte nominera någon till posten som Chefredaktör för de Facto. 
 
Erik Uggla, T3 
Ordförande Juriststudenternas Rådgivning 
Med god erfarenhet från sitt engagemang som rådgivare har Erik stora visioner om hur han vill                
förändra JR till det bättre. En idé om en rådgivning byggd på frivillighet, glimten i ögat och mycket                  
fika kommer med största säkerhet bli en succé bland föreningens medlemmar. Erik besitter även ett               
lugn och en trygghet som kommer gynna såväl JR som styrelsen och Juridiska Föreningen i stort.                
Valberedningen känner sig mer än trygga i att lägga ordförandeskapet inom JR i Eriks händer. 
 



 
Bilaga 2.  
Motion för ändring av stadga  
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

 

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 föreningens stadga med sektionens stadga. Utgångspunkten är 
att samma bestämmelse ska ha samma formulering samt att de olika stadgarna ska följa samma 
ordning. 
 
Det har länge varit svårt att förstå skillnaden mellan medlemsmöte och årsstämma. Att mötena 
tillsammans har kallats årsmöte har inte gjort problemet enklare. Förvirring har uppstått kring antal 
möten samt vad som ska behandlas vida varje möte. I denna motion har vi valt att döpa om 
årsstämman till verksamhetsmöte. Anledningen till det nya namnet är för att det tydligare beskriver att 
mötet behandlar sådant som berör verksamheten, budget, verksamhetsberättelse m.m. 
 
Med ovan ändring har även paragraferna under avsnittet om medlemsmöte och verksamhetsmöte 
kastats om så att medlemsmöte har en egen underrubrik och verksamhetsmöte har en egen 
underrubrik. Anledningen till detta är för att göra det tydligare och lättare att läsa stadgan. 
 
Med anledningen av problematiken med kallelsen till årsstämman förra året då hemsidan låg nere och 
det stadgas att den måste användas, föreslås en ändring som öppnar upp för möjligheten att använda 
hemsidan, anslagstavlan eller sociala kanaler.  
 
Vidare med anledning av problematiken med revisorn på grund av avhopp och bristen på ledning i 
stadgan, föreslås en närmare precisering av rollen och hur en sådan situation ska hanteras.  
 
Under verksamhetsåret har frågan om jäv väckts några gånger. Styrelsen har fått tolka och bestämma 
angående jävssituationen efter den bästa förmågan. Detta väckte dock iden att addera en 
jävsbestämmelse i stadgan. Denna motion behandlar en sådan ny paragraf. 
 
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 föreningen, enligt stadgan, har saknat namn och hemort är detta tillagt i 1 §. 
 
Kapitelindelning har införts i syfte att underlätta 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 sektionens stadga. 
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Slutligen har stadgan fått ett nytt utseende, ett antal språkliga fel är rättade och punktlistorna har fått 
nummer. Dessutom har ändringar gjorts i syfte att matcha sektionens stadga (sektionens kallas 
JF-sektionen och JF kallas JF). 
 
Fanny Bergqvist 
Emma Aminy 
Emelie Häger 
 
Denna motion är godkänd av styrelsen, samt av inspektor Jan Leidö. 
 

 
 
Nuvarande lydelse    Förslag på ny lydelse 

 Kap. 1 Inledande bestämmelser 
1 § Föreningens namn är Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet (JF) med Umeå som hemort. JF är 
den enda föreningen under Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet – Sektionen (JF-sektionen). 

Medlemskap 
§ 3 Medlemskap i föreningen 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. 

Medlemskap 
2 § Medlemskap i föreningen 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. 

§ 4 Till hedersmedlem kan person väljas som verkat 
särskilt för juriststudenterna i Umeå eller som 
föreningen annars vill visa vördnad och 
uppskattning. Beslut om hedersmedlemskap fattas av 
årsmötet. 

3 § Till hedersmedlem kan person väljas som verkat 
särskilt för juriststudenterna i Umeå eller som 
föreningen annars vill visa vördnad och 
uppskattning. Beslut om hedersmedlemskap fattas av 
verksamhetsmötet. 

Organisation och förvaltning 
§ 6 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
Styrelsen har sitt säte i Umeå och är föreningens 
verkställande organ. Kontrollerande organ utgörs av 
revisorerna och föreningens inspektor. 

Kap. 2 Verksamhet 
1 § JF:s högst beslutande organ är medlemsmötet 
tillsammans med verksamhetsmötet. Styrelsen är JF:s 
verkställande organ. Kontrollerande organ utgörs av 
revisor och inspektor. 

Inledande bestämmelser 
§ 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. 

2 § JF är partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 2 Föreningen har till ändamål att tillvarata och 
främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt 
mellan studenter och näringslivet samt skapa en 
positiv studerandemiljö för föreningens medlemmar. 

3 § JF:s ändamål är att tillvarata och främja 
medlemmarnas intressen, verka för kontakt mellan 
studenter och näringslivet samt att skapa en positiv 
studiemiljö för medlemmarna. 

Om styrelsen 
§ 25 Styrelsen väljs av medlemsmötet och tillträder 
efter ordinarie årsstämma. 

Kap. 3 Styrelse 
1 § Styrelsen väljs av medlemsmötet och tillträder 
efter verksamhetsmötet. 
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§ 26 Väljs en ny styrelse eller styrelseledamot vid ett 
extra årsstämma under löpande verksamhetsår sker 
tillträdet omedelbart efter mötets avslutande. 

2 § Väljs en ny styrelse eller styrelseledamot vid ett 
extra medlemsmöte under löpande verksamhetsår 
sker tillträdet omedelbart efter mötets avslutande. 

§ 27 Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig 
och informationsansvarig utgör styrelsens presidium. 
Utöver presidiet ska styrelsen bestå av minst tre (3) 
ytterligare ledamöter vilkas styrelseposter fastställs 
av årsmötet. 

3 § Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig 
och informationsansvarig utgör styrelsens presidium. 
Utöver presidiet ska styrelsen bestå av minst tre (3) 
ytterligare ledamöter vilkas styrelseposter fastställs 
av medlemsmötet och verksamhetsmötet. 

§ 28 Ordförande ansvarar för att sammankalla 
styrelsen till styrelsemöte i den utsträckning som 
krävs för verksamheten. 

4 § Ordförande ansvarar för att sammankalla 
styrelsen till styrelsemöte i den utsträckning som 
krävs för verksamheten. 

Tillägg, från sektionens stadga 5 § Extra styrelsesammanträde ska hållas om minst 
en femtedel (1/5) av styrelsens ledamöter så fordrar. 

§ 29 Valbar till styrelse är en medlem i föreningen 
som har för avsikt att vara inskriven på program eller 
kurs enligt § 3 under merparten av verksamhetsåret. 
En medlem får ingå i styrelsen under högst två (2) 
verksamhetsår. 

6 § Valbar till styrelse är en medlem i föreningen 
som har för avsikt att vara inskriven på program eller 
kurs enligt 1 kap. 2 § under merparten av 
verksamhetsåret. En medlem får ingå i styrelsen 
under högst två (2) verksamhetsår. 

§ 30 Styrelsen ansvarar för att föreningens 
verksamhet bedrivs i enlighet med stadgarna. 

7 § Styrelsen ansvarar för att JF:s verksamhet bedrivs 
i enlighet med denna och Umeå Studentkårs stadga. 

§ 31 Styrelsens möten är öppna för samtliga 
medlemmar i föreningen. På dessa har medlem 
yttranderätt. Styrelsemöten ska annonseras senast två 
(2) kalenderdagar före mötesdag på föreningens 
anslagstavla eller hemsida. 

8 § Styrelsens möten är öppna för samtliga 
medlemmar i föreningen. På dessa har medlem 
yttranderätt. Styrelsemöten ska annonseras senast två 
(2) kalenderdagar före mötesdag på föreningens 
anslagstavlor, hemsida eller sociala kanaler. 

§ 32 Vid omröstning har varje styrelseledamot en (1) 
röst. Som beslut gäller den mening vilken erhåller 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Styrelsen är beslutför då fler än hälften 
(1/2) av dess ledamöter är närvarande. 

9 § Vid omröstning har varje styrelseledamot en (1) 
röst. Som beslut gäller den mening vilken erhåller 
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande 
utslagsröst. Styrelsen är beslutför då fler än hälften 
(1/2) av dess ledamöter är närvarande. 

Tillägg 10 § En styrelseledamot bör inte besluta i ärenden, 
- i vilket ledamoten själv är part, 
- av vars utgång ledamoten kan vara 

beroende, eller 
- i vilket ledamoten på annat sätt får anses 

vara jävig. 

§ 33 Avgår mer än halva styrelsen under pågående 
mandatperiod ska extra årsstämma hållas för att välja 
en ny styrelse i enlighet med §§ 25 och 26. 

11 § Avgår mer än halva styrelsen under pågående 
mandatperiod ska extra medlemsmöte hållas för att 
välja en ny styrelse i enlighet med 3 kap. 1-2 §§. 

§ 34 För den som är invald styrelseledamot i 
föreningen gäller att dubbla engagemang inom 
föreningen under dess verksamhetsår, kräver beslut 
med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar av 
närvarande styrelseledamöter för att sådant 
engagemang ska vara tillåtet. 

12 § För den som är invald styrelseledamot i 
föreningen gäller att dubbla engagemang inom 
föreningen under dess verksamhetsår, kräver beslut 
med kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar (3/4) av 
närvarande styrelseledamöter för att sådant 
engagemang ska vara tillåtet. 

Om valberedningen Kap. 4 Valberedning 
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§ 35 Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter. 1 § Valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter. 

§ 36 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 
vid Umeå universitet. 

2 § 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 
vid Umeå universitet. 

§ 37 Årsmötet utser vid årsstämman hela 
valberedningen. Om årsstämman finner det lämpligt 
utses endast valberedningens ordförande, som i sin 
tur utser övriga två ledamöter i valberedningen. 

3 § Vid verksamhetsmötet utses valberedningen. Om 
verksamhetsmötet finner det lämpligt utses endast 
valberedningens ordförande, som i sin tur utser 
övriga två ledamöter i valberedningen. 

§ 38 För att tillförsäkra kvalitén i valberedningens 
förslag ska ledamöterna väljas utifrån olika terminer 
och kön. Vidare ska personernas objektivitet och 
personliga lämplighet vägas in. Valberedningens 
ordförande får väljas ur den tillträdande styrelsen för 
föreningen. Den valde förhindras att söka till 
nästkommande års styrelse. Valberedningens 
ordförande är sammankallande och ansvarar för att 
valberedningen sammanträder i tillräcklig omfattning 
för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

4 § För att tillförsäkra kvalitén i valberedningens 
förslag ska ledamöterna väljas utifrån olika terminer 
och kön. Vidare ska personernas objektivitet och 
personliga lämplighet vägas in.  
 
Valberedningens ordförande får väljas ur den 
tillträdande styrelsen för föreningen. Den valde 
förhindras att söka till nästkommande års styrelse. 
Valberedningens ordförande är sammankallande och 
ansvarar för att valberedningen sammanträder i 
tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

§ 39 Om valberedningens ordförande utser 
valberedningens övriga två ledamöter ska det ske 
senast första måndagen i april månad. Resultatet av 
valet annonseras på föreningens sedvanliga 
annonsplatser, såsom anslagstavlor, hemsida och 
nyhetsbrev. 

5 § Om valberedningens ordförande utser 
valberedningens övriga två ledamöter ska det ske 
senast första måndagen i april månad. Resultatet av 
valet annonseras på föreningens anslagstavlor, 
hemsida eller sociala kanaler. 

§ 40 Valberedningen ansvarar för att föreningens 
medlemmar informeras om möjligheterna att 
kandidera till styrelsen. Efter ansökningsperiodens 
slut ska samtliga sökande kallas till enskild intervju. 

6 § Valberedningen ansvarar för att föreningens 
medlemmar informeras om möjligheterna att 
kandidera till styrelsen. Efter ansökningsperiodens 
slut ska samtliga sökande kallas till enskild intervju. 

§ 41 Ansökningsförfarandet ska inte innehålla några 
närmare formkrav. 

7 § Ansökningsförfarandet ska inte innehålla några 
närmare formkrav. 

§ 42 Innan valberedningens förslag till kommande 
styrelse offentliggörs ska var och en av de tilltänkta 
styrelseledamöterna acceptera nomineringen. 

8 § Innan valberedningens förslag till kommande 
styrelse offentliggörs ska var och en av de tilltänkta 
styrelseledamöterna acceptera nomineringen. 

Om inspektor 
§ 43 Föreningen ska ha en inspektor. 

Kap. 5 Inspektor 
1 § Föreningen ska ha en inspektor. 

§ 44 Till inspektor ska väljas en person som är 
kunnig, redlig, allmänt aktad samt verksam inom 
Juridiska institutionen vid Umeå universitet. 

2 § Till inspektor ska väljas en person som är kunnig, 
redlig, allmänt aktad samt verksam inom Juridiska 
institutionen vid Umeå universitet. 

§ 45 Inspektor nomineras av styrelsen och utses av 
årsstämman med enkel majoritet. 

3 § Inspektor nomineras av styrelsen och utses av 
verksamhetsmötet med enkel majoritet. 
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§ 46 Inspektors mandatperiod är tre (3) år. Skulle 
inspektor avgå med pension eller övergå till annan 
verksamhet som är oförenlig med föreningens 
ändamål får inspektor entledigas av styrelsen före 
mandatperiodens utgång. 

4 § Inspektors mandatperiod är tre (3) år. Skulle 
inspektor avgå med pension eller övergå till annan 
verksamhet som är oförenlig med föreningens 
ändamål får inspektor entledigas av styrelsen före 
mandatperiodens utgång. 

§ 47 Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i 
övrigt främja dess verksamhet. Inspektor ska 
förmedla samverkan mellan Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet och Juridiska institutionen vid 
Umeå universitet. Föreningen står i övrigt under 
inseende av inspektorn. 

5 § Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i 
övrigt främja dess verksamhet. Inspektor ska 
förmedla samverkan mellan Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet och Juridiska institutionen vid 
Umeå universitet. Föreningen står i övrigt under 
inseende av inspektor. 

§ 48 Inspektor har närvaro-, yttrande- och 
förslagsrätt vid årsstämma, medlemsmöte, 
styrelsemöte och valberedningsmöte. 

6 § Inspektor har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
vid medlemsmöte, verksamhetsmöte, styrelsemöte 
och valberedningsmöte. 

§ 49 Inspektor äger rätt att påkalla årsstämma, 
medlemsmöte, styrelsemöte och valberedningsmöte. 

7 § Inspektor äger rätt att påkalla medlemsmöte, 
verksamhetsmöte, styrelsemöte och 
valberedningsmöte. 

§ 50 Inspektor som entledigats av styrelsen enligt § 
45 äger rätt att påkalla årsstämma eller medlemsmöte 
inom två (2) månader från entledigandet. 

8 § Inspektor som entledigats av styrelsen enligt 1 
kap. 3 § äger rätt att påkalla medlemsmöte eller 
verksamhetsmöte inom två (2) månader från 
entledigandet. 

Tillägg Kap. 6 Ekonomi 
1 § Styrelsen svarar för JF:s ekonomi och 
verksamhet inför verksamhetsmötet. 

§ 7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
löper från 1 januari till 31 december. 

2 § Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
löper från 1 januari till 31 december. 

1 § Föreningens firma är Juridiska föreningen vid 
Umeå universitet. Firmateckningsrätt innehar 
ordförande och ekonomiansvarig var för sig, samt 
annan som bemyndigas av styrelsen. 

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

§ 8 Styrelseledamot har behörighet att, utan 
bemyndigande från styrelsen, teckna föreningens 
firma för ett belopp om upp till femhundra (500) 
kronor för styrelsearbetets löpande förvaltning. 
Befogenheten sträcker sig inom den av  årsstämman 
fastställda budgeten. 

4 § Styrelseledamot har behörighet att, utan 
bemyndigande från styrelsen, teckna föreningens 
firma för ett belopp om upp till femhundra (500) 
kronor för styrelsearbetets löpande förvaltning. 
Befogenheten sträcker sig inom den av 
versamhetsmötet fastställda budgeten. 

Tillägg Revisor 
5 § Föreningen har en revisor och en 
revisorssuppleant. Revisorn är ordinarie revisor tills 
mandatperioden är slut eller tills dess att revisorn 
entledigas. Om revisorn entledigas ska 
revisorssuppleanten träda in som ordinarie revisor. 

Tillägg 6 § Revisor och revisorssuppleant nomineras av 
styrelsen och utses av verksamhetsmötet med enkel 
majoritet. 
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Tillägg 7 § Revisor äger rätt att påkalla medlemsmöte, 
verksamhetsmöte och styrelsemöte. 

Tillägg 8 § Revisors och revisorssupleantens mandatperiod 
är ett (1) år. Skulle revisor avgå från sitt uppdrag får 
revisorn entledigas av styrelsen före 
mandatperiodens utgång. 

Tillägg 9 § Om revisor och revisorssuppleanten är 
förhindrade att genomföra uppdragen ska ett 
verksamhetsmöte hållas för att välja ny revisor. Om 
det är nödvändigt får styrelsen utse en tillfällig 
revisor tills dess att en ny revisor väljs, om detta 
meddelas till medlemmarna på ett adekvat sätt. 

Om årsmötet 
§ 9 Årsmötet utgörs av medlemsmöte och 
årsstämma . 

Kap. 7 Medlemsmöte och verksamhetsmöte 
1 § Medlemsmöte och verksamhetsmöte är 
tillsammans JF:s högst beslutande organ. 

§ 17 Kallelse till medlemsmöte och årsstämma ska 
anslås på föreningens anslagstavlor och hemsida 
senast fjorton (14) kalenderdagar före aktuellt möte. 
Kallelsen ska senast fem (5) kalenderdagar före 
mötet kompletteras med fullständig dagordning och 
andra möteshandlingar. 

2 § Kallelse till medlemsmöte och verksamhetsmöte 
ska anslås på föreningens anslagstavlor, hemsida 
eller sociala kanaler senast fjorton (14) 
kalenderdagar före aktuellt möte. 
 
Kallelsen ska senast fem (5) kalenderdagar före 
mötet kompletteras med fullständig dagordning och 
andra möteshandlingar. 

§ 16 Medlemsmöte eller årsstämma får inte utlysas 
innan det senast utlysta mötet har ägt rum. 

3 § Medlemsmöte eller verksamhetsmöte får inte 
utlysas innan det senast utlysta mötet har ägt rum. 

§ 18 Motioner från medlemmar ska inges till 
styrelsen senast åtta (8) kalenderdagar före aktuellt 
möte. Ärende som inte finns upptaget på 
dagordningen och som inte har samband med 
upptaget ärende får tas upp för behandling om minst 
tre fjärdedelar (3⁄4) av närvarande medlemmar begär 
det. 

4 § Motioner från medlemmar ska inges till styrelsen 
senast åtta (8) kalenderdagar före aktuellt möte. 
Ärende som inte finns upptaget på dagordningen och 
som inte har samband med upptaget ärende får tas 
upp för behandling om minst tre fjärdedelar (3⁄4) av 
närvarande medlemmar begär det. 

§ 19 Ett möte äger beslutsförhet om mötet är utlyst i 
enlighet med § 17. 

5 § Ett möte äger beslutsförhet om mötet är utlyst i 
enlighet med 7 kap. 2 §. 

§ 20 Samtliga medlemmar äger rätt till närvaro vid 
årsmötet. Rösträtt tillkommer endast ordinarie 
medlem som närvarar vid mötet, fullmakt godtas 
inte. Omröstning sker genom acklamation om inte 
sluten omröstning begärs av minst tre fjärdedelar 
(3⁄4) av de närvarande medlemmarna. Vid personval 
mellan två (2) personer eller fler ska omröstningen 
alltid vara sluten. 

6 § Rösträtt tillkommer medlem i JF enligt 1 kap. 4 § 
som närvarar vid mötet, fullmakt godtas inte. 

Ovan paragraf är uppdelad 7 § 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. 
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§ 22 Rösträknare är de valda rösträknarna enligt § 13 
och § 15 samt inspektor om denne närvarar vid 
mötet. 

8 § Rösträknare är de valda rösträknarna enligt 7 kap. 
13 § och 7 kap. 16 § samt inspektor om denne 
närvarar vid mötet. 

§ 23 Vid årsmötet vinner den mening vilken en enkel 
majoritet av de närvarande medlemmarna företräder, 
om inte annat är föreskrivet i dessa stadgar. Vid lika 
röstetal gäller den mening som mötets ordförande 
företräder. Vid lika röstetal vid personval sker 
avgörande genom lottning. 

9 § Vid medlemsmöte och verksamhetsmöte vinner 
den mening vilken en enkel majoritet av de 
närvarande medlemmarna företräder, om inte annat 
är föreskrivet i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller 
den mening som mötets ordförande företräder. Vid 
lika röstetal vid personval sker avgörande genom 
lottning. 

§ 21 Stämmoprotokoll justeras av 
justeringspersonerna jämte mötets ordförande. 

10 § Medlemsmötes- och verksamhetsmötesprotokoll  
justeras av justerare jämte mötets ordförande. 

§ 24 Styrelsen äger rätt att kalla till extra årsstämma 
om särskilda omständigheter föreligger. Styrelsen är 
skyldig att kalla till extra årsstämma om revisor, 
inspektor eller minst en tiondedel (1/10) av 
medlemmarna så begär. En sådan begäran ska avse 
en specifik fråga som ska motiveras skriftligen och 
inlämnas till föreningens ordförande. Vad som 
stadgas i §§ 16-23 samt 34-35 gäller även för extra 
årsstämma. 

11 § Styrelsen äger rätt att kalla till extra 
medlemsmöte och verksamhetsmöte om särskilda 
omständigheter föreligger. Styrelsen är skyldig att 
kalla till extra medlemsmöte och verksamhetsmöte 
om revisor, inspektor eller minst en tiondedel (1/10) 
av medlemmarna så begär. En sådan begäran ska 
avse en specifik fråga som ska motiveras skriftligen 
och inlämnas till föreningens ordförande. Vad som 
stadgas i 7 kap. 3-9 §§, 3 kap. 11 § och 4 kap. 1§ 
gäller även för extra medlemsmöte och 
verksamhetsmöte. 

§10 Medlemsmöte ska hållas innan december 
månads utgång. 

Medlemsmöte 
12 § Medlemsmöte ska hållas innan december 
månads utgång. 

§12 Årsmötet ska vid medlemsmötet utse styrelse för 
kommande verksamhetsår. 

13 § Vid medlemsmötet utses styrelse för kommande 
verksamhetsår. 

§13 Vid medlemsmöte 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) Val av styrelse för kommande 

verksamhetsår 
10) Övriga punkter 
11) Mötets avslutande 

14 § Vid medlemsmöte 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. Val av styrelse för kommande 

verksamhetsår 
10. Övriga punkter 
11. Mötets avslutande 

§ 11 Årsstämma  ska hållas innan februari månads 
utgång. 

Verksamhetsmöte 
15 § Verksamhetsmötet ska hållas innan februari 
månads utgång. 

§14 Årsmötet ska vid årsstämman 
- Granska den avgående styrelsens 

verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse 

16 § Vid verksamhetsmötet ska följande behandlas: 
- Granska den avgående styrelsens 

verksamhetsberättelse samt 
revisionsberättelse 
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- 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 att fastställa föregående 
räkenskapsårs resultat- och balansräkning  

- Besluta om ansvarsfrihet för den avgående 
styrelsen 

- Besluta om budget för det kommande 
verksamhetsåret 

- Välja revisor och revisorssuppleant för det 
kommande verksamhetsåret 

- Utse valberedningens ordförande för 
kommande verksamhetsår 

§15 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 valberedning 
20) Övriga frågor 
21) Mötets avslutande 

17 § Vid verksamhetsmötet 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 och revisorssuppleant 
17. Val av firmatecknare 
18. Val av styrelse 
19. Val av valberedning 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutande 

Om stadgar och föreningens upplösning samt 
reorganisation 
Tillägg 

Kap. 8 Stadgan 
1 § Vid konflikt mellan JF-sektion och JF:s stadgar, 
ska JF-sektionens stadgar äga företräde.  

§ 51 Föreningens stadgar kan ändras om årsmötet så 
beslutar vid två (2) på varandra följande möten, 
varav minst ett (1) möte är ett ordinarie möte. 
 
Beslut om ändring ska fattas med minst två 
tredjedelars (2/3) majoritet. Innanförslag om ändring 
av föreningens stadgar lämnas till det första av dessa 
möten ska inspektor ges möjlighet att yttra sig om 
förslaget. Detta yttrande ska presenteras för mötet. 

2 § Stadgeändring kan ske om förslag vinner stöd vid 
på varandra efterföljande medlemsmöte eller extra 
medlemsmöte och verksamhetsmöte eller extra 
verksamhetsmöte. För att förslaget ska vinna stöd 
krävs tre fjärdedelars (3/4) majoritet. 

 3 § Innan förslag om ändring av JF:s stadgar lämnas 
till medlemsmötet ska inspektor ges möjlighet att 
yttra sig om förslaget. Detta yttrande ska presenteras 
för mötet. 
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Tillägg eftersom det är så här det går till i praktiken. 4 § För att stadgeändring ska kunna verkställas krävs 
godkännande från Umeå Studentkårs fullmäktige. 

§ 52 Föreningen upplöses om minst två tredjedelar 
(2/3) av närvarande medlemmar, vid två (2) på 
varandra följande ordinarie möten, så begär. 
Föreningens tillgångar ska då tillfalla Juridiska 
föreningen vid Umeå universitet – sektionen. 

Kap. 9 Upplösning 
1 § JF kan upplösas om förslag vinner stöd vid på 
varandra efterföljande medlemsmöte eller extra 
medlemsmöte och verksamhetsmöte eller extra 
verksamhetsmöte. För att upplösning ska ske 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. 

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

§ 53 Efter upplösning kan föreningen reorganiseras 
av personer som uppfyller kravet på ordinarie 
medlemskap i enlighet med dessa stadgar. 

3 § Efter upplösning kan föreningen reorganiseras av 
personer som uppfyller kravet på ordinarie 
medlemskap i enlighet med 1 kap. 2 §. 
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