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

I nuläget röstar årsstämman för avträdande styrelsens ansvarsfrihet samtidigt som tillträdande styrelse
tillsätts. I praktiken är det den tillträdande styrelsen som har bäst möjlighet att granska den avträdande
styrelsen, vilket inte kan göras på bästa sätt under överlämningsperioden. Den tillträdande styrelsen
har fullt upp med att sätta sig in i sina poster under överlämningsperioden och har under den perioden
ännu inte skapat sig möjlighet att kritiskt granska den avträdande styrelsen.
Jag vill därför föreslå att stadgan ändras till att ansvarsfrihet för avträdande styrelsen röstas igenom
först vid nästkommande årsstämma efter att styrelsen avträtt. På så sätt har tillträdande styrelse haft ett
verksamhetsår på sig att granska den avträdande styrelsen.
Eftersom det finns en annan motion om stadgeändring som röstats igenom en gång, har jag skrivit två
förslag till ny lydelse. Ett förslag utifrån nuvarande stadga och ett förslag utifrån den andra motionen
om stadgeändring.
Emelié Häger

Nuvarande lydelse 



Föreslagen på ny lydelse

17 § Årsstämman ska behandla ansvarsfrihet för
den avträdande styrelsen

17 § Årsstämman ska behandla ansvarsfrihet för
föregående års avträdande styrelse

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

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 föregående års
avträdande styrelse
● Mötets avslutande

Om bilaga 4 motion för ändring av stadga röstas igenom, föreslår jag följande ändring av stadgan.

6 § Årsstämman ska behandla föregående års
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för den
avträdande styrelsen.

6 § Årsstämman ska behandla föregående års
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för föregående
års avträdande styrelsen.

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
14. Val av revisor och
revisorssuppleant
15. Ansvarsfrihet för avträdande
styrelse
16. Mötets avslutande

7 § Följande dagordning gäller vid årsstämman:
17. Mötets öppnande
18. Mötets vederbörliga utlysande
19. Val av mötesordförande
20. Val av mötessekreterare
21. Val av två justerare
22. Val av två rösträknare
23. Fastställande av dagordning
24. Fastställande av röstlängd
25. Verksamhetsberättelse
26. Ekonomisk berättelse
27. Revisionsberättelse
28. Fastställande av balans- och
resultaträkning för det gångna året
29. Beslut om budget för
nästkommande år
30. Val av revisor och
revisorssuppleant
31. Ansvarsfrihet för föregående års
avträdande styrelse
32. Mötets avslutande
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