Juridiska föreningens årsstämma
11 FEBRUARI 2020
1 § Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Fanny Bergqvist.

2 § Mötets vederbörliga utlysande
-

Utlyst 2020-01-02 på hemsidan och 2020-01-28 på anslagstavlor, kompletterande handlingar
2020-02-06.

Stämman förklarade mötet som 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 Johanna Häggbom Holmlund och Emilia Kylsäter.

6 § Val av två rösträknare
Till rösträknare valdes Sixten Fahlgren och Axel Lindbäck.

7 § Fastställande av dagordningen
Stämman bestämde sig för att lyfta frågan om att fastställa dagordningen efter fastställandet av
röstlängden.
Årsstämman voterade om att ändra § 13 så att den kom efter § 15.
6 personer röstade för, 9 personer röstade emot, 12 personer la ner sina röster.
Därefter fastställde stämman dagordningen.

8 § Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes till 27 personer.

9 § Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Bilaga 1
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- Alla verksamhetsberättelser presenterades i stora drag av ordföranden. Årsstämman röstade
för att lägga till verksamhetsberättelserna till handlingarna genom acklamation.
Ny röstlängd fastställdes därefter till 24 personer.

10 § Ekonomisk redovisning
- Bilaga 2
Resultat- och balansräkningen för året presenterades av ekonomiansvarig. Årsstämman
röstade för att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna genom acklamation.

11 § Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret
- Bilaga 3
Revisionsberättelse för det gångna året presenterades av ekonomiansvarig. Årsstämman
röstade för att lägga revisionsberättelsen till handlingarna genom acklamation.

12 § Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna
verksamhetsåret
- Bilaga 2
Det gångna årets balans- och resultaträkning fastställdes.

13 § Ansvarsfrihet för styrelsen det gångna verksamhetsåret
Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret gavs till den avträdande styrelsen

14 § Beslut om budget
- Bilaga 4
Juridiska föreningens budget för 2020 fastställdes.

15 § Beslut om fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2020 fastställdes till 0 kr.

16 § Val av revisor
Emil Andersson-Junkka, student vid Handelshögskolan, HHUS konsultgrupp nominerades
till posten som revisor.
Stämman valde Emil Andersson-Junkka till revisor.

17 § Val av firmatecknare
Fanny Wikström Olsson och Elvira Ferm valdes till firmatecknare var för sig för
verksamhetsåret 2020.

18 § Val av styrelse
Juridiska föreningens styrelse för 2020 fastställdes till:
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Fanny Wikström Olsson, ordförande
Emilia Kylsäter, vice ordförande
Elvira Ferm, ekonomiansvarig
Johanna Häggbom Holmlund, informationsansvarig
Ida Hedlund, marknadsansvarig
Lukas Todtenhaupt, sportmästare
My Gabrielsson, klubbmästare
Erik Uggla, ordförande juriststudenternas rådgivning (JR)
Alma Ottengren, chefredaktör de Facto
På grund av avhopp lämnas posten som utbildningsansvarig vakant tills vidare.

19 § Val av valberedning
Stämman nominerade Lisa Norenius, Konrad Johansson och Cornelia Dahl till valberedning
för 2020. Lisa Norenius nominerades till ordförande för valberedningen. Stämman godkände
nomineringen och de tillsattes som valberedning för verksamhetsåret 2020.

20 § Övriga frågor
- Bilaga 5
Stämman biföll motionen genom acklamation.
- Bilaga 6

Stämman avslog motionen genom acklamation.
Stämman beslutade att ordförande och ekonomiansvarig kan uppta kredit upp till 40 000 kr.

21 § Mötets avslutande
Mötets ordförande Fanny Bergqvist förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet,
Emma Aminy,
Protokollförare

______________________

______________________

______________________

Justerat,
Johanna Häggbom Holmlund

Justerat,
Emilia Kylsäter

Justerat,
Fanny Bergqvist
Mötesordförande
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Verksamhetsberättelse 2019
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ordförande
Ett helt verksamhetsår har nu passerat och med det ska jag försöka sammanfatta mitt arbete som
ordförande. Jag lämnar till varje enskild styrelsemedlem att sammanfatta det som faller under deras
respektive post och kommer därmed endast kommentera föreningens arbete i stort samt det som jag
har arbetat med under året.
Mina löpande uppgifter som ordförande är främst att leda styrelsens arbete framåt men även att
representera föreningen både lokalt och nationellt. Den lokala representationen tar sig formen av möte
med prefekten, ett samarbete som vi värderar högt. På dessa möten får vi möjlighet att ta del av de
beslut som tas på institutionen. Här finns också möjlighet att dela med oss av vårt arbete inom
föreningen.
Under året har jag representerat föreningen nationellt genom att åka runt på möten till övriga
lärosäten. På dessa möten samlas en representant från samtliga sju Juridiska föreningar i Sverige. Här
delar vi med oss av våra respektive arbeten och diskuterar fram lösningar på eventuella problem som
uppstått. Under verksamhetsåret 2019 har fokus legat på att ta fram ett system för årlig bekräftelse av
medlemskap. Syftet med bekräftelsen är att vi ska kunna söka ett gemensamt bidrag, ett arbete som,
tillsammans med JURO, kommer fortsätta under 2020.
Mitt verksamhetsår har präglats av frågor. Varför gör vi så här? Hur kan vi förbättra det? Jag har tyckt
att det är detta som har lett till förbättringar inom föreningen. Vi har vågat avveckla Snow wars,
utveckla insparken samt skriva om stadgan. Mitt arbete har legat i att peppa styrelsen till att våga ta
steget till förändring.
En hjärtefråga för mig när jag tillträdde var att öppna upp föreningen mer. Med detta i åtanke startade
vi verksamhetsåret med en ordentlig städning av JF-rummet inköp av en skylt. Vi utökade budgeten
för kaffe samt köpte in en minikyl så att vi kunde bjuda på mjölk till kaffet. Efter insparken ökade
intresset för lunch i JF-rummet vilket ledde till att vi köpte in en ny micro. Jag kan med stolthet säga
att vi har uppnått mitt mål med en öppnare förening, men det finns en hel del kvar att jobba med.
Med Umeå studentkårs nya krav på insparken var vi tvungna att ändra i de policyer vi tidigare har
haft. Jag och informationsansvarig satte ihop en fadderutbildning, författade ett fadderkontrakt samt
uppdaterade våra policyer. Reaktionen på denna förändring var delad, varför jag tog på mig rollen
som mellanhand mellan kåren och faddrarna. Jag la ut en enkät om insparkens förändringar som
faddrarna besvarade. Jag förmedlade sedan deras åsikter vidare till kåren.
Under sommaren fick jag in ett förslag på en sångbok av en medlem i föreningen. Tillsammans satte
vi ihop en bok av de vanligaste sångerna som sjungs på juristprogrammet. Boken såldes inför
insparken och användes på dess sittningar. Vi hade en idé om att införa en sångbokssittning men tiden
fanns inte. Min förhoppning är att tillträdande styrelse tar till sig den idén till deras verksamhetsår.
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Under ett tag har föreningen haft svårigheter att få personer att engagera sig. Det
handlar om allt från att jobba i baren på E-puben till att söka arbetsgrupper till
juristens dag. Vi har under året arbetat fram ett engagemangssystem som vi hoppas
kommer kunna lösa detta problem. Systemet drar igång efter årsskiftet 2020.
När valberedningen valdes uppmärksammade vi att det aldrig tidigare har skrivits ett testamente,
någonting som ledde till förvirring kring datum och vem som skulle göra vad. På grund av detta bad
vi valberedningen att skriva ett testamente som vi kan lämna över till kommande valberedning. Ett led
i arbetet att underlätta och förbättra arbetet inom föreningen.
Återigen blev Juristens dag mycket lyckad. Vi hade maximalt antal utställare på mässan som följdes
av en uppskattat bankett. Temat på årets Juristens dag var framtidens juridik, vilket var ett mycket
intressant ämne för oss blivande jurister. Ett stort tack till våra projektansvariga som tillsammans med
sina arbetsgrupper gjorde ett grymt jobb.
Under året har det uppmärksammats en hel del fel och otydligheter i stadgan, någonting som vi nu har
skrivit om. Tillsammans med inspektor och hela styrelsen har vi en motion på ny stadga till både
föreningen och sektionen. Det blir dock upp till stämman om dessa ska röstas igenom eller inte.
Slutligen skulle jag vilja tacka för det förtroende jag har fått under året. Inte minst skulle jag vilja
tacka min styrelse för det år vi haft tillsammans, det har varit både roligt och händelserikt. Vi lämnar
nu över till ett nytt gäng som alla har mitt fulla förtroende, stort lycka till i ert jobb med föreningen.

Fanny Bergqvist
Ordförande

Umeå 2020-01-20
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Verksamhetsberättelse 2019
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Vice ordförande
Verksamhetsåret är över och därmed även min tid som Vice ordförande i Juridiska Föreningen i
Umeå. Verksamhetsåret har varit händelserikt och mycket har förändrats inom föreningen. Som
styrelse i helhet har vi arbetat extra hårt med insparken och de nya riktlinjerna därtill, samt för att
introducera och välkomna studenter till programmet på allra bästa sätt. Vi har vidare arbetat för en
förening där alla känner sig uppskattade och lika behandlade. Genom denna vision har vi bland annat
valt att föra vidare ett förslag om ett engagemangssystem till nästkommande styrelse.
Under min tid som Vice ordförande har framförallt uppdraget bestått av att hålla i gästföreläsningar
samt att arrangera Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM). Jag har även påbörjat planeringen av en
rättegångstävling i samarbete med ELSA. Utöver detta har jag i den mån jag kunnat assisterat
Ordförande och övriga styrelsemedlemmar i deras löpande arbete. I övrigt har jag försökt vara en
positiv och drivande faktor inom föreningen. Där det har funnits behov av förbättringar har jag försökt
vara aktiv och ge förslag på lösningar. Ett sådant exempel är att valberedningen numera skriver ett
testamente efter genomfört arbete. Detta saknades tidigare vilket ledde till att valberedningen saknade
tydliga direktiv och riktlinjer inledningsvis i sitt arbete.
En målsättning inom föreningen är att under verksamhetsåret anordna fyra gästföreläsningar. Jag
arrangerade under verksamhetsåret totalt två gästföreläsningar, en under höstterminen och en under
vårterminen. Anledningen bakom detta beror helt enkelt på att vi i föreningen behövt budgetera högre
för att kunna göra målsättningen möjlig. Jag prioriterade kvalité före kvantitet för att få ett så högt
engagemang hos medlemmarna som möjligt.
Den första föreläsaren var Lars-Göran Wennerholm, Åklagare vid Åklagarmyndigheten. Lars-Göran
berättade under föreläsningen om sitt arbete som åklagare och sin roll i “Lisa Holm-fallet” samt
detaljer om bevisning som framkom och liknande. Många studenter var väldigt intresserade och
enbart två stolar lämnades tomma i hörsalen. Föreläsningen följdes i sin tur upp av ett
intervjureportage i medlemstidningen DeFacto.
Den andra gästföreläsningen blev inte en typisk föreläsning utan var utformad som en paneldebatt.
Till paneldebatten var Domstolsverket (representant: Henrik Fernqvist), studierektor Nina Nilsson
Rådeström och studievägledare Stefan Lidberg vid Juridiska institutionen inbjudna. Föreläsningen
inleddes av Henrik Fernqvist där han informerade om tingsnotarietjänster samt presenterade
Domstolsverkets förslag för hur det nuvarande tingsnotariesystemet bör förändras, vilket såklart
följdes upp med frågor. Sedan diskuterades frågor inom ämnet studier, karriär och psykisk ohälsa
mellan de tre aktörerna. Det annorlunda upplägget och de aktuella frågorna därtill var uppskattat av
många. Ämnet psykisk ohälsa bland juriststudenter är något vi i styrelsen har lagt stort fokus vid
under verksamhetsåret, vilket paneldebatten lyckades belysa för våra medlemmar på ett utmärkt sätt.
Vi önskar att genomgående arbeta för ett sundare klimat på juristprogrammet.

Under verksamhetsårets gång har jag även, tillsammans med ett utskott om en person,
planerat SJM i samarbete med Mannheimer Swartling. Tävlingen består av en lokalfinal och
en riksfinal där studenter från termin 5 har möjligheten att delta i en processrättslig tävling.
Tävlingen innebar för mig en hel del planering och marknadsföring för att locka studenterna
att delta. Jag ansvarade vidare för utförandet av lokalfinalen och assisterade
huvudarrangörerna (2019 Örebro) med riksfinalen i Stockholm.
Under verksamhetsåret har jag även startat upp ett samarbete med ELSA om en framtida
rättegångstävling. Tävlingen ska vara i samarbete med NYWA Advokatbyrå. Dessvärre kommer
själva tävlingen ske efter min tid Som Vice ordförande och jag kommer därför delegera
genomförandet av tävlingen till min efterträdare. Ett samarbete av detta slag har arrangerats tidigare år
men bleknat då intresset varit svalt. Min ambition är att främja samarbeten genom att bygga grunden
för en tävling där alla terminer kan delta samt där tävlingen inte tar upp allt för mycket tid från övriga
studier. Tävlingen är även viktig för att främja samarbetet med ELSA.
Sammanfattningsvis vill jag säga att jag är väldigt nöjd över min tid som Vice ordförande i Juridiska
Föreningen i Umeå. Jag hoppas och tror att vi i föreningen kommande år kan utveckla posten genom
att förbättra möjligheterna ekonomisk för att utföra fler och ännu bättre gästföreläsningar. Vidare
önskar jag även att styrelsen fortsätter arbeta med ämnet psykisk ohälsa hos juriststudenter och låter
sådana frågor genomgående genomsyra deras arbete gentemot medlemmarna.
Jag vill tacka alla medlemmar och övriga ledamöter i avgående styrelse och jag önskar min
efterträdare och nästkommande styrelse lycka till!

Sara Curan
Vice ordförande

Umeå 2020-02-02

Verksamhetsberättelse 2019
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ekonomiansvarig

Tick. Tack. Tick. Tack.
Verksamhetsåret gick fortare än vad jag någonsin kunde anat och tiden är snart inne för att
lämna över stafettpinnen till nästa ekonomiansvarig och nästa styrelse. Mitt fokus under
verksamhetsåret har varit att utveckla organisationens ekonomi, värna om medlemsnyttan
och skapa transparens i föreningens ekonomi.
Det har hänt massor i Juridiska föreningens (JF) ekonomi under det gångna året. Tidigare har
JF använt sig av en bokföringsmetod som innebar att vi bokförde alla ut och inbetalningar,
vilket var ett förenklat sätt att bokföra som samtidigt komplicerade arbetet i föreningen.
Under mitt verksamhetsår har vi bytt bokföringsmetod och bokför numera varje
affärshändelse i föreningen och sektionen. Tidigare verksamhetsår har det funnits svårigheter
med att på ett strukturerat sätt föra register över vilka fakturor som skickats och vilka fakturor
som det kommit inbetalningar på. Det har inneburit att betalningar ibland inte kommit in till
föreningen eller att avsaknaden av inbetalningar upptäckts långt senare. Med den nya
modellen och det nya systemet att arbeta på har vi ett fakturaregister där det framgår exakt
vilka fakturor som blivit betalda eller inte och ett ”kund”- och leverantörsregister. Med detta
nya system är det omöjligt att förbigå att de fakturor som föreningen skickat ut inte har
betalats och det skapar ett bättre sätt att hitta igen viktig information. Detta är alltså en
oerhörd förbättring för att skapa ordning i föreningens ekonomi.
Jag har arbetat för att det ska finnas en transparens i förenings ekonomi, det som sker i
föreningen ska kunna återspeglas på ett korrekt sätt även i siffror och redovisning. Detta har
jag arbetat med genom att bokföra kostnader och intäkter på konton som faktiskt visar vad
föreningens pengar har använts till.
Ansvaret som ekonomiansvarig är en post som kräver mycket tid och ett gediget engagemang
för föreningens ekonomi. Löpande under året har givetvis ansvaret bestått av bokföring,

fakturering och in- och utbetalningar.. En annan viktig del är att jag även agerat
bollplank, inte bara gentemot styrelsen utan även gentemot alla föreningens arbetsgrupper
och engagerade. Jag har till exempel arbetat väldigt mycket med frågor i insparken och
Juristens dag. Uppdraget har till viss del krävt att jag, trots mina tidigare ekonomiska
erfarenheter, fördjupat mina kunskaper i andra aspekter som arbetsgivarfrågor och skatter
vilket varit väldigt roligt!
Det tyngsta perioden av posten har varit perioden kring bokslutstiden, trots de brister som
tidigare fanns i föreningens bokföring och ekonomi har jag nu rättat till bristerna och är
väldigt stolt över slutprodukten. Jag lämnar de bästa förutsättningar för nästa person att
fortsätta utveckla arbetet med föreningens ekonomi och föreningen i stort.
Sist men inte minst skulle jag vilja berätta några ord om hur jag har fokuserat på
medlemsnyttan under året. Det har varit väldigt viktigt för mig att alla beslut grundar sig i
medlemsnytta, vilket jag inte varit sen med att lyfta fram i olika diskussioner. När jag
arbetade fram förslaget till budget har jag lyft fram de poster som jag anser har mest
medlemsnytta och som kan ge mest tillbaka till medlemmarna.
Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet jag fått under mitt verksamhetsår. Jag klev in i
posten som ekonomiansvarig med väldigt mycket tidigare kunskaper och jag lämnar posten
med ännu fler kunskaper och lärdomar. Jag är stolt över det jag åstadkommit under året och
lämnar nu stafettpinnen vidare. Lycka till styrelsen för 2020 års verksamhetsår och tack mina
styrelsekollegor för vårt verksamhetsår tillsammans.

Emelié Häger
Ekonomiansvarig

Umeå 2020-02-06
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Verksamhetsberättelse 2019
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Informationsansvarig
Under första halvåret består mitt ansvarsområde främst av den löpande verksamheten. Skicka ut
nyhetsbrev, uppdatera hemsidan, protokollföra, hantera student för en dag. Jag kom snabbt in i rytmen
av verksamheten, mycket snabbare än vad jag hade förväntat mig.
Vårterminen bestod dock främst av ett nära samarbete med ordförande för att förbättra saker som inte
låg i vårt primära ansvarsområde. Vi började med att helt och hållet göra om JF:s hemsida som under
åren blivit onödigt krånglig och utdaterad. Vi snyggade till den genom att ändra bilder, gjorde om
menyer och skrev om samtliga informationstexter som innehöll felaktig information. Jag tog även på
mig ansvaret att uppdatera föreningens wikipediasida genom att lägga till föreningens maskot och
namn på ordförande 2019, mer eller mindre till ordförandes förfäran.
Vi la även mycket tid och energi på att snygga till JF-rummet genom att slänga onödigt skräp, flytta
runt möbler och grovstäda. Vi köpte in en kyl, flyttade runt böcker i bokhyllan så att det inte skulle se
så plottrigt ut och såg till att ha ytor som inte var täckta med saker. Vi gjorde många små saker för att
få en mycket mer städad helhet.
Vi ansåg att JF-rummet hade blivit lite för “styrelsecentrerad” så vi ansträngde oss för att öppna upp
för medlemmarna, genom att bland annat sätta upp bilder på medlemmar istället för på styrelsen och
ha fika framme så ofta som budgeten tillät, för att ge en ökad känsla av samlingsplats för föreningens
medlemmar. Resultatet är påtagligt, då antalet medlemmar som är i JF-rummet under luncherna har
ökat dramatiskt. Inte bara i JF-rummet syns resultatet av en mer öppen förening, men tack vare hårt
arbete för en mer öppen förening och en fantastiskt inspark har vi fler medlemmar än vad vi haft haft
på många år.
Vi gjorde även helt om i förrådet för att det skulle bli enklare för kommande styrelser att inventera,
kunna använda det som finns och slippa köpa nytt. Nu är det enkelt att hitta och det går faktiskt att
stänga dörren.
Jag och ordförande införde drivekonton för styrelsen, projektansvariga och arbetsgrupper. Detta
gjorde vi till följd av den bristande sekretessen som uppstod när föredetta styrelsemedlemmar har
insyn i dokument som är känsliga. Vi skapade drivekonton för allihop, förde över samtliga dokument
till en ny mapp och uppmuntrade alla att endast använda sig av det nya systemet.
Det jag kanske är stoltast över är att vi har gjort om JF:s policys och inspark för att vara mer
inkluderande för alla. En trygg samlingsplats för nya studenter och något som tas på allvar. Ett
privilegium att delta, inte en rättighet.
Ordförande kom med ett förslag om att uppdatera dagordningen vid styrelsemöten, då den gamla var
lite osmidig och orättvis mot styrelsemedlemmarna som hamnar längst ner i dagordningen. Vi införde

istället en dynamisk dagordning som ändrades beroende på vad som skulle tas upp just den
dagen. Det har förenklat protokollförandet väldigt mycket för mig. Personligen tycker jag att
protokollmallen blev väldigt snygg också.
Efter sommaren intensifierades även planeringen av examen. Många facebookmeddelanden från
examensklassen, många sena nätter och panikslagna mail. Sen kom dagen med stort D, och gick nästa
helt felfritt till. Tack vare styrelsemedlemmar som jobbade stenhårt i garderoben så gick dagen nästan
helt smärtfritt.
Ett sista kraftryck bestod av att helt och hållet skriva om föreningens och sektionens stadgar, ett
projekt som höll mig och ordförande vakna många nätter. Resultatet är snyggare, smidigare och
uppdaterade stadgar som stämmer överens mellan sektionen och föreningen. Vi införde även en viktig
jävsbestämmelse, för att tillförsäkra maximal medlemsnytta i varje beslut som tas i föreningen.
Jag vill främst tacka ordförande, men även alla andra styrelsemedlemmar som hjälpt till att förbättra
föreningen under året med alla dessa småsaker som vi har implementerat. Marknadsansvarig som
avkalkar kaffemaskiner, och chefredaktör som tillsammans med ordförande för JR satt nya ben på
soffan innan den havererar. Tillsammans har vi gjort föreningen lite bättre från grunden och jag
uppskattar att ni stått ut med mina galna infall av saker som måste fixas till. Nu lämnar vi över
föreningen, och jag har full förtroende för att utvecklingen kommer att fortsätta mot det bättre.

Emma Aminy
Informationsansvarig

Umeå 2020-01-19
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Verksamhetsberättelse
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Utbildningsansvarig
Jag tillträdde formellt som utbildningsansvarig i Juridiska föreningens styrelse efter årsmötet i
februari 2019. Arbetet som utbildningsansvarig påbörjades emellertid redan innan föreningens
verksamhetsår startade, eftersom min företrädare lämnade Umeå vid årsskiftet.
I rollen som utbildningsansvarig har jag hållit kontinuerlig bevakning på den utbildning som ges av
Juridiska institutionen. Denna bevakning har gjorts på flera olika sätt, och i samarbete med flera olika
personer, i syfte att få in flera perspektiv och på så vis kunna uppnå en så god kvalitet som möjligt på
utbildningen. Mer om detta presenteras nedan.
Möten med studierektor
Under verksamhetsåret har jag haft regelbundna möten med studierektor på Juridiska institutionen,
Nina Nilsson Rådeström. Under mötena har jag framfört åsikter och synpunkter från studenter, fått
hjälp med olika frågor som kommit upp under året och bollat diverse idéer. Jag har även genom
mötena med studierektorn blivit uppdaterad om vilka utbildningsfrågor som institutionen jobbar med
för tillfället. Samarbetet har fungerat utmärkt, det har varit öppet och högt i tak och Nina har hjälpt
mig i ett flertal olika ärenden, bland annat planeringen av panelsamtalet om psykisk ohälsa (där hon
dessutom deltog) som presenteras nedan.
Kursombud
För att på bästa sätt vara uppdaterad om vad som händer i varje termin på juristprogrammet, och få in
flera olika perspektiv på utbildningsbevakningen, har jag haft ett utbildningsutskott där representanter
(kursombud) från de olika terminerna varit med. Kursombuden har löpande framför klassens åsikter
om utbildningen och arbetsmiljön, och har jobbat i nära anknytning med mig med aktuella
utbildningsfrågor för att jag ska få en bredare diskussion och fler perspektiv. Tidigare år har det
många gånger varit svårt att få studenter att bli kursombud. Eftersom ett av mina mål för
verksamhetsåret var att öka studentrepresentationen, ansåg jag det vara viktigt att vända denna
negativa trend. Målet var att ca 2 studenter från varje termin skulle vara med (bortsett från termin 9).
Målet uppnåddes då vi slutligen hade 8 kursombud från alla terminer förutom den nionde.
Juridiska institutionens Utbildningsutskott
Utbildningsutskottet är ett utskott som består av representanter från Juridiska institutionen samt JF:s
utbildningsansvarig tillsammans med två kursombud i egenskap av studentrepresentanter. Utskottet
behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen
tillhandahåller. Min roll som utbildningsansvarig har främst varit att uppdatera om arbetet med
utbildningsfrågor som pågått i JF och föra studenternas talan i diverse spörsmål som tagits upp under
mötena. Mötena har varit mycket givande och jag upplever det som att institutionen lyssnar på och
värderar studenternas synpunkter. Jag hoppas att det goda samarbetet fortsätter även under kommande

år eftersom detta är en viktig förutsättning för att JF ska kunna driva utbildningspolitiska
frågor framgångsrikt.
Studentombud och SAMO
En del av utbildningsbevakningen är att ha regelbundna möten med Umeå studentkårs studentombud.
Under vårterminen var Nelly Fernström studentombud, sedan tillträdde Arvid Eklund innan
höstterminen drog igång. På mötena har jag fått information om vad som händer i fakultetsnämnden
och utbildningskommittén, för att på så vis kunna ha koll på vad som pågår på lite högre nivå. De
flesta av frågorna som diskuterats i dessa forum har emellertid inte berört juriststudenter i särskilt stor
utsträckning. På mötena har jag dessutom uppdaterat studentombudet om vad som pågår i JF, och
emellanåt bollat olika idéer avseende utbildnings- och studerandearbetsmiljöfrågor. Studentombuden
har därutöver deltagit på JF:s styrelsemöten ungefär en gång i månaden och informerat styrelsen och
medlemmarna om vad som händer på kåren. Samarbetet har enligt min mening fungerat bra.
Studerandearbetsmiljöombud (SAMO) söker vinna studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet och
företräder studenterna i dessa sammanhang, samt är en resurs och samtalspartner till prefekten. Umeå
studentkårs studentombud är huvudansvariga för alla SAMO:s. Det är alltså ett nätverk av studenter
och anställda på universitetet som finns till för att säkra arbetsmiljön på universitetet. Inför
verksamhetsåret fick jag en utbildning av kåren om vad det innebär att vara SAMO.
Juris studerandes riksorganisation
Under detta verksamhetsår har jag representerat JF Umeå nationellt, genom att delta vid balerna och
banketterna som anordnas vid de olika juristprogrammen i Sverige. Jag har dessutom varit ledamot i
Juris studerandes riksorganisation (JURO), som är en nationell samarbetsorganisation som samlar
representanter från de olika juridiska föreningarna i Sverige och arbetar med studentfackliga och
utbildningspolitiska frågor. Under mitt verksamhetsår hade vi fyra formella JURO-möten, samt två
informella JURO-workshops där vi har diskuterat specifikt teman (bland annat psykisk ohälsa bland
juriststudenter). Mötena har varit ett utmärkt tillfälle för att utbyta erfarenheter och kunskap mellan
orterna. Under mitt verksamhetsår har vi jobbat mycket med att etablera och marknadsföra JURO så
mycket som möjligt. Detta har gjorts genom att starta en hemsida, skriva debattartiklar och lägga ut
inlägg på våra sociala medier om organisationen och våra möten. Utöver detta har vi arbetat med att få
fram en ansökan om MUCF-bidrag, något som skulle kunna göra att JURO får en egen ekonomi och
blir en större och kändare aktör. En mycket god nyhet är att JURO i höstas blev remissinstans till
Domstolsverkets notarieprojekt.
Samarbete mellan terminerna
Årligen brukar Juridiska föreningen ha schemalagd tentainformation med termin 1 inför deras första
tentamen. Detta var något jag valde att fortsätta med under mitt verksamhetsår. Jag höll dessutom en
föreläsning tillsammans med kursombud Emil Bergström för studenterna i termin 1 om
basgruppsarbete, där vi delade med oss av diverse råd rörande basgruppsarbete och studier på
juristprogrammet i allmänhet. Båda dessa inslag har varit uppskattade och jag hoppas att de blir
fortsatt återkommande.
Juristens lilla rättshandbok

Juristens lilla rättshandbok är en handbok skriven av Mattias Hjertstedt, universitetslektor vid
juridiska institutionen, med mallar inom juristprogrammets olika rättsområden. Boken har
funnits i flera år och har varit mycket uppskattad av studenterna då den har varit till stor hjälp
vid studier och tentamensskrivningar. Under mitt verksamhetsår bestämde JF tillsammans
med Mattias att ta fram en ny, fjärde upplaga av handboken. Böckerna gick åt som smör i solsken när
de släpptes i höstas. Det finns emellertid ett antal kopior kvar som kan säljas innan man trycker fler.
Panelsamtal om psykisk ohälsa
Tillsammans med vice ordförande anordnade jag ett panelsamtal om psykisk ohälsa bland studenter på
juristprogrammet. Therese Enarsson från juridiska institutionen var moderator, och gäster i panelen
var studierektor Nina Nilsson Rådeström, studievägledare Stefan Lidström samt Henrik Fernqvist från
Domstolsverket som dessutom passade på att informera om notarieprojektet. Uppslutningen var
relativt stor, frågorna från studenterna var många och diskussionerna var intressanta och givande.
Speak Up Days
Nytt för i år var Speak up Days, som anordnades i samarbete med Umeå studentkår, HHUS och övriga
sektioner under kåren. Evenemanget gick ut på att studenter fick fylla i en enkät om utbildningen på
Umeå universitet, och därmed delta i en lottning där de hade möjlighet att vinna olika priser. Tanken
var alltså att vi som arbetar med utbildningsfrågor skulle få ett bättre underlag när vi driver vissa
frågor gentemot våra respektive institutioner. För att vara ett ganska ambitiöst pilotprojekt får Speak
Up anses ha blivit relativt lyckat, men det finns mycket utrymme för förbättring. Eftersom syftet med
evenemanget är bra, nämligen att studenter ska få möjlighet att rikta kritik och framföra förslag
avseende utbildningen, hoppas jag att det blir ett återkommande inslag i JF:s arbete. Jag tror starkt på
Speak Up som koncept, men det kräver mycket tid och engagemang för att det ska bli framgångsrikt.
Avslutande kommentar
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de visat genom att
rösta in mig som utbildningsansvarig för verksamhetsåret 2019. Jag önskar den tillträdande styrelsen,
och i synnerhet min efterträdare, ett stort lycka till i det fortsatta arbetet!

Anton Okic
Utbildningsansvarig

Umeå 2020-02-02
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Marknadsansvarig
Då var det äntligen dags att summera mitt år som marknadsansvarig för Juridiska föreningen
vid Umeå universitet.
Nästan direkt vid mitt övertagande för ungefär ett år sedan inleddes arbetet med att göra klart
de sista samarbetsavtalen för 2019. Det var inte helt optimalt att som ny marknadsansvarig
starta med den uppgiften. Det tog mycket tid att sätta sig in i allt direkt men jag hade nytta av
det när jag under hösten 2019 påbörjade arbetet med nya samarbetsavtal för 2020. I början av
2019 beställdes även representationsjackorna till styrelsen. Jackorna hade samma utseende
som tidigare år. Motivet till detta är att de fyller en bra funktion gentemot medlemmarna i
form av ett igenkännande samt att de kan köpas till ett rimligt pris sett till medlemsnyttan.
När det kommer till marknadsföringen har vi fortsatt med förra årets införande och
användande av appen ”Canva” – som även resten av styrelseledamöterna tagit del av i sin
marknadsföring i digitala kanaler. Under året har jag, även fast tiden varit knapp, försökt att
lägga ner tid på att få mer inlägg på våra medlemmar än bara vanliga informativa bilder.
Under året anordnades en hel del evenemang med våra samarbetspartners. Jag tänkte i korthet
berätta om de olika evenemangen. I början av mitt verksamhetsår kom Gernandt &
Danielsson och Linklaters upp från Stockholm för att träffa oss, bjuda på fika och givetvis
berätta mer om vilka de är. På våren kom även Mannheimer Swartling till Umeå för att bjuda
på brunch på e-puben och berätta om sig själva. Under hösten fick vi även besök av
Cederquist. De bjöd på smoothie och Kaiding anordnade även en EPP på e-puben. Vid
samtliga event kom studenter från olika terminer, vilket känns både roligt och viktigt när
föreningen arrangerar den här typen av evenemang. Under hösten kom även Mannheimer
Swartling upp vid ännu ett tillfälle men denna gången för att hålla intervjuer med studenterna
i Umeå.
Arbetet med höstens Stockholmsresa började nästan direkt när jag tillträdde som
marknadsansvarig. Till att börja med valdes Ida Hedlund in som marknadsutskott. Ida fick
fria tyglar med vilka företag hon skulle boka in till humanjuridiska gruppen men vi
konsulterade mycket om vilka företag hon valde. Både hon och jag var noggranna med att ta
del av den feedback som fanns från föregående år för att kunna få ett så bra och intressant
schema som möjligt. I februari/mars låg mitt huvudsakliga fokus på att boka så mycket som
möjligt till Stockholmsresan. Det var inte bara besök som skulle bokas. Även boendet och
bussen skulle bokas till ett så bra pris som möjligt.
Utformningen av resan följde i det stora hela upplägget från tidigare års Stockholmsresa. Vi
anordnade nästan alla kvällsbesök i gemensam regi medan dagsbesöken ofta var nischade
efter vilken grupp man valt att ansluta sig till. I år hade vi några nykomlingar med på
besökslistan jämfört med förra året. Nya för alla var Cirio och Gernandt & Danielsson medan
nykomlingar för den humanjuridiska gruppen var Thomas Bodström Advokabyrå, Hatem &

Sjunghamn samt Åklagarmyndigheten. Givetvis innehöll resan även besök hos andra
företag och hos de större affärsjuridiska byråerna tillika föreningens samarbetspartners
som alla tog emot oss med öppna armar.
En viktig del i arbetet med resan var att se till så att de olika byråerna inte pratade om exakt
samma saker utan här såg jag det som viktigt att försöka få en spridning på uppläggen. Det
var givetvis inte alldeles enkelt men jag tycker ändå att jag fick till en bra mix av olika
upplägg.
Vid biljettsläppet som ägde rum just innan sommaren var det som vanligt ett högt tryck. Det
blev en stor blandning av terminer som följde med. Trots att äldre terminer i sedvanlig
ordning hade förtur var det ändå många från T5 som fick följa med under resan.
Under året har jag beställt och gett ut merchandise till våra medlemmar. I år beställde vi in
paraplyer och t-shirts som vi gav ut gratis under Juristens dag. En favorit från förra året
kunde även upprepas. JF-hoodiesarna beställdes i ny upplaga och såldes för 100 kr i samband
med en EPP, där det också fanns möjlighet att skänka ett bidrag till JF:s bössa för
Musikhjälpen.
Under hösten drog även arbetet igång med HHUS och I-sektionen för att även i år få till ett
case-event med managementkonsultbyrån PIR. Det krävdes lite extra tid att organisera allt
detta eftersom det rör sig om ett event med flera parter. Under kvällen delades studenterna in
i mixade lag varefter de sedan fick presentera sina lösningar på det case PIR tagit fram. Caset
genomfördes mot en engångssumma där föreningarna delade ersättningen mellan sig.
Under insparken var föreningens samarbetspartner ST och Jusek närvarande på var sin station
under rundvandringen. De båda förbunden var mycket nöjda med dagen. Under
rundvandringen delades även programväskan ut till de nya studenterna som jag beställde
innan sommaren. Jag hade fixat så det fanns gott om merch från våra samarbetspartners men
även, i sedvanlig ordning, att juridiska föreningens mugg fanns i väskan. Jag upplevde det
som en lyckad dag för studenterna som fick bekanta sig med skolan, fackförbunden och vår
föreningslokal. Under insparken ordnade jag också så att även Unionen, under en av dagarna,
fick ha en station mot en engångssumma.
Styrelsearbetet har inneburit mycket jobb. Det är många små och stora beslut som måste tas
under verksamhetsåret. Det har även varit en hel del arbete med att lägga ut information på
våra sociala medier, ordna mindre avtal och svara på mejl, men även om allt detta tagit en del
tid har det samtidigt varit ett lärorikt år.
Föreningens samarbetspartners har i stort sett varit desamma och båda parter har valt att
förlänga avtalen över 2020, men en del förändringar har skett. Vi kommer inte att ha något
samarbete med Hannes Snellman under 2020. Ny samarbetspartner för 2020 är istället
Lindahl advokatbyrå som vi under tidigare år haft samarbete med.
Sammanfattningsvis vill jag hävda att vi nu har många partners som är ovärderliga för vårt
föreningsliv och som jag haft mycket goda kontakter och värdefulla diskussioner med under
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året som passerat. Arbetet med våra partners har varit väldigt roligt och JF är stolta
över samtliga samarbeten.
Slutligen vill jag tacka alla medlemmar i Juridiska föreningen för förtroendet de visat genom
att rösta in mig som marknadsansvarig för verksamhetsåret 2019 och även tacka avgående
styrelse för att jag fått arbeta tillsammans med er senaste året. Jag önskar också tillträdande
styrelse ett stort lycka till under 2020!

Olle Göterfelt
Marknadsansvarig

Singapore 2020-02-06
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Klubbmästare
Också har ytterligare ett år swishat förbi, och jag ska försöka att sammanfatta verksamhetsåret som
varit 2019.
När jag tog mig an posten som klubbmästare hade jag bestämt mig för att förändra. Som den
energifyllda och taggade person jag är så var jag väldigt bestämd och min personliga åsikt var att det
behövdes fler aktiviteter och mer engagemang och därför bestämde jag mig för att starta
”Eventutskottet” så att jag kunde få hjälp att ro i land mina planer. Detta rekommenderar jag starkt till
nästkommande klubbmästare. Tusen tack till mitt fina eventutskott och för ert engagemang. Det har
bidragit massor och jag är så glad att ni ville hjälpa mig det här året. Tack för era idéer och ert stöd!
Utan er hade arbetet blivit betydligt svårare och mer slitsamt.
Dessutom vill jag passa på att tacka JF:s kvällschefer på E-Puben, Tobias Jonspers och Wilma
Trohagen, för ert engagemang och slit som verkligen har underlättat mitt arbete. Jag har haft en EPP i
månaden, två tentafester och en brunch på E-puben. Wilma och Tobias har kämpat och sett till att allt
funkat som det ska. Det har varit ganska svårt att få folk att jobba på EPP:er eftersom de flesta kanske
hellre går på dem själv än att jobba. Det låga engagemanget har lett till att jag jobbade på nästan varje
EPP under vårterminen, vilket inte gjorde mig något alls men det belyser också vikten av att detta är
en utvecklingspunkt. Engagemanget i barlaget har sett betydligt bättre ut under höstterminen och då
hade de dessutom en kick-off där JF bjöd på mat. Med JF:s nya engagemangssystem så tror jag
dessutom att engagemanget kommer kunna utvecklas ytterligare. Teman på EPP:erna har under året
varit kärlek, mello, ”en helt vanlig EPP”, EPP med Kaiding, Smartare än en femteklassare och
LuciaEPP med musikquiz. Lite gott och blandat helt enkelt!
Ett av de första evenemangen som jag anordnade var Snow Wars (med tillhörande efterfest)
tillsammans med sportmästaren Rasmus Nilsson. Jag tror att vi båda konstaterade att detta är en
tradition som kanske måste ta slut här. Det var extremt lågt deltagande och de enda som dök upp var
egentligen utbytesstudenter. Det var ett juristlag som hade anmält sig, och som också vann tävlingen
men mitt förslag är att det anordnas en annan aktivitet och att Snow Wars byts ut pga. det låga
deltagandet.
Under verksamhetsåret har jag sett till att högtider har uppmärksammats och det har bjudits på mycket
fika! Semmeldagen, chokladbollens dag, kanelbullens dag och kladdkakans dag! Tack till styrelsen
som alltid hjälpt till under dessa evenemang och för att ni stått ut med mitt tjat. Dessutom anordnades
en frukost i JF-rummet under vårterminen och det bjöds på hembakad morotskaka när det var dags att
söka ny styrelse under höstterminen. Jag har uppfattat det som att detta har varit mycket uppskattat
och att det är traditioner som bör försöka fortsätta hållas. Under höstterminen har jag också utvecklat
ett samarbete med Ica Berghem och under ett möte bestämde vi att de kan tänka sig att vara sponsorer
till nästkommande inspark vilket känns superkul. De är också villiga att ge oss specialpriser då vi
anordnar dessa typer av fika-events.
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Andra evenemang som jag anordnat under året är en college-sittning tillsammans
med ELSA, beerpongturnering på Rouge tillsammans med ekonomerna,
VALBORG på Rex som blev ett mycket uppskattat evenemang. Jag var mån om att
valborg skulle kännas ”stort” även i Umeå och jag hoppas verkligen att det här är en tradition som
kommer bevaras. Rex hörde av sig till mig innan jul och skrev att de hoppades att vi ville göra om
eventet även 2020! Finsittningen på Äpplet blev toppenbra, men jag har redan nu bokat Rex till
finsittningen 2020 då jag tycker att det var onödigt mycket jobb som krävdes av att ha sittningen på
Äpplet. Insparken som anordnades av våra FANTASTISKA generaler blev hur bra som helst, och det
är enbart tack vare dem. Vilka tjejer och vilket slit! Wow vad ni är sagolika.
Något som jag personligen tycker kan förbättras till nästkommande år är samarbeten med andra
program. Jag har ju samarbetat en del med ekonomerna under året. Dock var det i princip ingen som
köpte biljett till vår gemensamt planerade sittning, så den var dessvärre tvungen att ställas in. Jag vet
inte om det var för att den låg dåligt till i planeringen, eller för att folk helt enkelt inte var intresserade
av en sittning tillsammans med ekonomerna- men jag tror på det förstnämnda. Det finns ju sjukt
många fler program än ekonomerna. Varför inte kontakta läkarna? Psykologerna? Ingenjörerna? Jag
tror på samarbeten för att bredda kontakterna och då är sittningar en bra aktivitet då man får chansen
att både prata men också festa tillsammans.
Det sista jag anordnar som klubbmästare är en skidresa till Åre för 50 juriststudenter. Superkul att
intresset varit så högt och att skidresan faktiskt blir av. Den 30/1 åker vi, och jag är säker på att det
kommer bli hur roligt som helst.
Sammanfattningsvis har verksamhetsåret gått förbi extremt fort och präglats av att samtliga i
styrelsen har gjort ett riktigt bra jobb och tagit sina arbetsuppgifter på absolut största allvar. Tack för
allt. Jag är så glad att jag har fått vara en del av det här verksamhetsåret och att jag haft möjlighet att
förändra och förhoppningsvis sett till att det blivit lite mer liv på juristprogrammet. Nu är det dags att
lämna över till My som ska ta över min post. Jag är mer än övertygad om att My kommer att axla
rollen som klubbmästare helt galant hon kommer att bidra med nya event och idéer. Slutligen vill jag
tacka alla härliga medlemmar för ett oerhört kul verksamhetsår och för att jag fick ert förtroende. Jag
hoppas att ni har haft det lika kul som jag har haft.

Amanda Alwall
Klubbmästare

Umeå 2020-01-25
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Sportmästare
För lite mer än ett år sedan skulle jag precis påbörja det nya verksamhetsåret som sportmästare, jag
var hoppfull inför det kommande verksamhetsåret och såg fram emot att stärka Sport JF:s förankring
hos medlemmarna. Nu har mer än ett år passerat, och jag ser tillbaka på ett verksamhetsår som har
inneburit gemenskap, lycka och hårt arbete med tacksamhet. Och nu ska jag försöka sammanfatta mitt
gångna verksamhetsår.
Juridiska föreningens Sportmästare ansvarar för att anordna diverse studiesociala frilufts- och
sportaktiviteter för medlemmarna i juridiska föreningen. Jag tog över rollen som sportmästare från
min företrädare Emma Nilsson, och mina ambitioner var att fortsätta arbetet att göra Sport JF en
mötesplats där alla medlemmar oavsett bakgrund, kompetens, ålder, kön och termin kan skapa en
gemenskap utanför studierna. Det gångna året har därmed mestadels varit ägnat åt att utveckla och
förbättra måndagsträningarna med JF.
Måndagsträningarna med JF är den plattform där medlemmarna kommer i regelbunden kontakt med
Sport JF, det är även där vi skapar den samhörighet som trotsar ålder och termin utanför universitetets
dörrar. Likt föregående år har sporter som innebandy och fotboll varit vanligt förekommande till följd
av deras efterfrågan hos medlemmarna. I strävan mot att träningarna ska vara till för alla medlemmar
har jag dock fortsatt arbetet med att anordna flera typer av aktiviteter som engagerar olika medlemmar
att delta på Sport JF. Sådana aktiviteter är exempelvis yoga, cirkelträning, och spökboll. Min
rekommendation är att Sport Jf i fortsättningen verkar för variation av aktiviteter, i hopp om att
engagera ett större spann av medlemmar.
Utöver måndagsträningarna har vi också anordnat träningsmatcher mot andra program under det
gånga året för att dra nytta av den rivalitet som existerar mellan oss och till synes alla andra program.
Träningsmatcherna har visat sig varit ett utmärkt tillfälle att stärka gemenskapen bland
juriststudenterna samtidigt som vi skapar en med andra program. Min rekommendation är således att i
fortsättningen samverka med andra program.
Alldeles i början på verksamhetsåret anordnade jag, tillsammans med klubbmästaren Amanda Alwall
och Umeå studentkår, Snow wars. Evenemanget i sig som innebär ett snöbollskrig kombinerat med
flaggleken ter sig lämpligt för Umeå och studenter. Jag och Amanda är dock ense om att Snow Wars
inte bör fortsätta ligga på juridiska föreningens bord. Planeringen och genomförandet av Snow Wars
tog mycket tid och resurser, samtidigt som intresset bland medlemmarna är väldigt lågt, av den
anledningen är min rekommendation att ansvaret för Snow Wars bör falla på någon annan. Under
arrangerandet av Snow Wars insåg jag dock hur ovillkorlig övriga styrelsemedlemmars vilja att hjälpa
till är, något som varit återkommande under verksamhetsåret.
I början på året gick även Umeå world Cup (UWC) av stapeln. Turneringen anordnades bl.a. av min
företrädare och jag ansvarade för att sätta ihop ett lag som deltog i föreningen. Till min hjälp hade jag

Johan Heiman, Christoffer Dahl och Oliver Friberg som ledde laget och såg till att
juristlaget tog sig hela vägen till kvartsfinal. Senare på hösten anordnade jag även en
klättringskurs på IKSU, där våra medlemmar fick möjlighet att till ett rabatterat pris, lära sig
grunderna av klättring på en klättervägg för att senare erhålla tillstånd att klättra på egen hand.
Trots att deltagandet på kursen efter avhopp var lågt uppskattas den av deltagarna, och IKSU ser
positivt på möjligheten att samarbeta framöver. Min rekommendation är att Sport JF framöver
anordnar dessa typer av evenemang, eftersom våra medlemmar får chansen att pröva på nya aktiviteter
som inte landstingshallen kan tillhandahålla.
Senare på året anordnade jag JF:s annuella beachvolleybollturnering. För att öka stämningen och
tävlingsandan under själva turnering spelades musik under turneringen samt bidrog Vitamin Well
med gratis drycker som delades ut under turneringens gång. Turneringen blev lyckad, ett gott antal lag
deltog och turneringen flöt på med glada miner, skratt och en hel del tävlingsanda.
Under året har det gjorts olika investeringar i Sport JF:s material för att förnya materialet och
tillgodose de behov som finns. Med bidrag från verksamhetsstipendium som Umeå studentkår
tilldelade har bandage och annan medicinsk utrustning införskaffats för att motverka och åtgärda
skador på träningarna. Nya innebandyklubbor och en ny fotboll har köpts in för att ersätta dem
befintliga som hade några år på nacken. Till följd av ökat intresse för handboll på måndagsträningarna
har även handbollar köpts in för att möta efterfrågan.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till medlemmarna för att jag fick äran att vara sportmästare
för det föregående året, och jag vill rikta ett särskilt tack till alla medlemmar som under året har
deltagit på måndagsträningarna samt varit en del av den gemenskap vi skapat. Jag vill dessutom rikta
ett stort tack till övriga styrelsen som hjälpte mig i mitt arbete och som gjorde verksamhetsåret otroligt
händelserikt. Jag är mer än övertygad om att min efterträdare Lukas kommer sköta uppdraget med
bravur, jag ser fram emot det kommande verksamhetsåret.

Rasmus Nilsson
Sportmästare
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Verksamhetsberättelse 2019
Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Chefredaktör de Facto
Ännu ett år har passerat och med det har ytterligare fyra nummer av föreningens tidskrift, de Facto,
kommit att ges ut, denna gång under min regi i rollen som chefredaktör. I rollen som chefredaktör för
de Facto innehar man det yttersta ansvaret för föreningens tidskrift. Utöver det formella ansvaret som
följer av att stå som skriftens ansvariga utgivare, bär chefredaktören ansvaret för att sätta ihop och
leda en redaktion som bildar ett utskott under föreningen. Redaktionen, tillsammans med föreningens
medlemmar, ska i sin tur producera en engagerande och intressant tidskrift. Till detta hör att rekrytera
en redaktionschef som bistår en i arbetet och layoutansvariga som i exempelvis Adobe InDesign sätter
ihop och formger tidningen. Chefredaktören måste dessutom löpande söka efter skribenter, sköta
kontakt med annonsörer och se till att tidningen trycks ut och ges ut till föreningens medlemmar,
systerföreningar och berörda samarbetspartners.
Jag inledde mitt verksamhetsår med att söka en redaktion. Intresset för de Facto har varierat genom
åren och föreningens medlemsantal var långt ifrån rekordhöga. Bland föreningens medlemmar kunde
jag rekrytera Rhiannon Meenan till rollen som redaktionschef. Ingen i föreningen uttryckte intresse
för att ansvara för tidningens layout, varför jag likt mina företrädare fick söka bland andra studerande.
Med hjälp av Erik Modin, tidigare layoutansvarig för de Facto, kunde jag marknadsföra posten till
hans medstuderande vid programmet digital medieproduktion. Detta visade sig vara väldigt effektivt
då vi mottog ett dussintal ansökningar. Efter att jag tillsammans med Rhiannon gått igenom
ansökningarna och hållit intervjuer kunde vi tillsätta Anton Ekengren och Emilia Sjödin. Tillsammans
har de tydligt utvecklat tidningens formgivning och gjort den allt mer tilltalande ur alla perspektiv. De
har även bistått föreningen i annat grafiskt arbete, såsom vid framtagandet av logotyper.
Under mitt verksamhetsår har jag också sökt mig till ett nytt tryckeri. Föreningen hade åren
dessförinnan vänt sig till ett och samma bolag för nästan alla trycksaker, inklusive tidskriften. Min
företrädare valde att inte ingå ytterligare ett avtal med bolaget gällande tidskriften. Jag gavs då
möjligheten att försöka förhandla fram gynnsammare villkor, eller bara söka mig annanstans. Det nya
tryckeriet jag hittade var mycket tillmötesgående och det nya samarbetet ledde i slutändan till att
kostnaderna för de Facto blev cirka 35 000 kronor mindre än väntat. Föreningen har nyttjat sig av
tryckeriet även för andra trycksaker, för bland annat Juristens dag och det årliga examensfirandet.
Ett stor utmaning under mitt verksamhetsår var att engagera medlemmarna. Vi kan stoltsera med
några återkommande skribenter, som Emmi Louise Dandels och Jonna Bondemark, samt en debatt på
insändarsidorna mellan två alumni som sträckte sig över tre nummer. I övrigt ålåg dock en stor del av
tidningens innehåll Rhiannon och mig att producera. Förvisso är vi, i viss mån, också kapabla av att
skriva inslag som tilltalar medlemmarna men jag ville under mitt år bygga vidare på idén om ett forum
som inte bara är för medlemmarna, utan även av medlemmarna. Det stundvis bristande engagemanget
innebar, utöver en märkbart större arbetsbörda för oss i den fasta redaktionen, att medlemmarnas
inflytande i sin egna förening blev svagare. Under föregående år har medlemmar också många gånger
bistått redaktionen i löpande arbete som korrekturläsning och fotografering,

något jag hade önskat att se även detta år.
Jag vill däremot säga att verksamheten var lyckad överlag. Som nämnt har kanske inte alla
medlemmar skrivit för tidningen, men att den är välkomnat inslag i det studiesociala går inte att
undgå. För att hitta medlemmar som vill delta inslag som de Facto frågar eller de Facto testar har det
många gånger räckt med att bara yttra orden i föreningsrummet. All den uppmuntran och kritik som
medlemmarna uttryckt under året ser jag som ett tydligt bevis på att de Facto är just medlemmarnas
tidning.
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till föreningens medlemmar; förtroendet ni har gett mig och
det engagemang ni har visat. Jag vill även tacka mina styrelsekollegor med vilka jag genom långa
möten och mycket kaffe pusslat ihop en förhoppningsvis trevlig tillvaro för våra jämlikar. Sist vill jag
även tacka min redaktion. Många lösa ideér och stundande deadlines ledde i slutändan till något riktigt
bra.

Daniel Stormlund
Chefredaktör de Facto
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Juridiska föreningen vid Umeå universitet
Ordförande Juriststudenternas rådgivning
Ordförande för Juriststudenternas rådgivning (JR) besvarar kostnadsfritt allmänhetens juridiska
frågor. Jag klev på rollen som Ordförande för JR i samband med föreningens årsstämma i februari
2019. Dessförinnan hade jag tillfrågat och valt in Jesper Kröger som vice ordförande för JR. Min roll
som Ordförande har bestått i att leda det löpande arbetet med JR. Detta har innefattat bland annat att
hålla möten varje vecka där vi delat ut ärenden till rådgivarna, förberedande samt föredragande av
inkomna ärenden, löpande kontakt med samt bistående av rådgivarna, marknadsföring av gruppen
samt rekrytering av nya medlemmar. Utöver arbetet med JR har min post även inneburit att
tillsammans med övriga styrelseledamöter sköta det löpande arbetet med Juridiska föreningen.
När jag påbörjade mitt verksamhetsår skedde detta i efterdyningarna av ett stort medlemstapp. Stora
delar av rådgivningsgruppen i form av äldre terminer hade valt att lämna. För att åtgärda detta
brådskande problem begav jag och min vice oss ut till de dåvarande T2:orna för att värva en ny
generation av rådgivare. Vid en av deras föreläsningar berättade vi om vår verksamhet samt besvarade
deras frågor. Detta visade sig vara mycket gynnsamt då vi vid de första mötena var drygt 20 personer
som närvarade. Det ökade antalet medlemmar medförde dock nya bekymmer i form av för få inkomna
ärenden. Detta åtgärdades relativt enkelt genom ökad annonsering med affischer på campus samt en
mer frekvent användning av JR:s Facebook. Detta resulterade i att vi under det första kvartalet kunde
bibehålla ett jämnt inflöde av ärenden, ett drygt dussin per vecka.
Under vårterminens andra del märkte vi ett utflöde från rådgivningsgruppen. En trend som oroade mig
och min vice då vi nu stod med en strid ström av ärenden men en minskande skara av rådgivare. Detta
blev dock aldrig ett riktigt problem då vi lyckades samla en liten, gedigen och mycket flitig skara
rådgivare. Den mindre skaran rådgivare resulterade även i något annat, en gemenskap. Under mitt
verksamhetsår har JR utvecklats från att vara en relativt hierarkisk organisation till att bli mer öppet
och familjärt. Med ett öppnare klimat, mer diskussion samt en stor dos fika har vi lyckats skapa roliga
samt givande lunchmöten.
Vidare har vår verksamhet utvecklats utåt i form av kontakter med andra organisationer. Vi har
fortsatt det mycket givande samarbetet med Umeå studentkår samt utvecklat samarbetet med
Medborgarskolan. Medborgarskolan var ett relativt nytt kapitel i JR:s historia när jag tillträdde min
post. JR klassades som en studiecirkel vilket innebar att vi rapporterade in våra möten till
Medborgarskolan, i utbyte gynnades Juridiska föreningen (JF) med olika sorters bidrag i alla dess
former. Detta samarbete utvecklades ytterligare under höstterminen då jag och min vice istället
klassades som föreläsare vilket resulterade utökade bidrag för JF.
Vice ordförande för JR, Jesper Kröger, har haft en extremt viktig roll i arbetet med JR under
verksamhetsåret. Jespers roll initialt var att föra protokoll under möten och kontrollera att ärenden
besvaras som de ska. Då vi båda läser samma termin utvecklades dock vårt samarbete. T4 och T5 som
båda är kämpiga terminer resulterade i att vi fick samarbeta extra mycket samt täcka upp för varandra
när det kändes allt för kämpigt. Genom ett nära samarbete lyckades vi lösa alla utmaningar som

uppkom, både inom JR samt utanför. Tack vare Jespers otroliga engagemang för
JR och föreningen i övrigt har han alltid ställt upp och kollat upp ärenden som inte
besvaras, krånglande medlemmar och allt som kan tänkas när jag inte hunnit eller
orkat. Jag är fast övertygad om att ordföranden för JR även i framtiden kommer
behöva en vice ordförande, som kan hjälpa till när arbetet krisar som mest.
I slutet av året valde vi att använda en del av resterande budgetpengar i posten till att bjuda rådgivarna
på julfika. Ett tillfälle att mitt i all stress och press med integrationsseminarium samt tentaplugg, få en
chans att sätta sig ner och bara prata samt skratta lite. Detta var ett ödmjukt men trevligt sätt att
avsluta året på och tacka rådgivarna för deras otroliga arbete under året.
Även om jag tycker att mitt verksamhetsår har varit lyckat överlag så finns det många aspekter med
föreningen som går att förbättra. Med lite mer engagemang från ordförande och vice ordförande kan
JR bli regionstäckande, med tiotals aktiva medlemmar. Detta tror jag dock kan bli en verklighet under
kommande verksamhetsår då JR fått förfrågan att ingå samarbete med en juristbyrå. Detta i
kombination med de extra medlen i form av verksamhetsstipendium som JR beviljades av
sektionsnämnden tror jag kan vara framtiden för JR. Jag har tyvärr känt för egen del att studierna har
tagit den tid som skulle krävas för att få JR dit jag önskar att det var idag, men jag är övertygad om att
Erik och Jacob har det engagemang som krävs för att utveckla föreningen åt det hållet.
Avslutningsvis riktar jag stort tack till medlemmarna och deras förtroende när jag valdes in som
Ordförande för JR. Detta verksamhetsår har varit lärorikt och väldigt roligt, med både motgångar och
framgångar. Tack till min Vice ordförande Jesper Kröger, utan dig hade JR inte varit vad det är idag.
Ett stort tack till mina styrelsekollegor för alla diskussioner och för att ni låter mig sitta med när jag
ändå inte har något att ta upp. Jag vill till sist också tacka alla rådgivare som varit aktiva under året, ni
gör det möjligt att bedriva JR:s verksamhet genom ert engagemang.
Med stort förtroende önskar jag min efterträdare Erik Uggla, efterträdande vice ordförande Jacob
Holmgren och övriga i den tillträdande styrelsen stort lycka till med det kommande verksamhetsåret.

Mattias Svanström
Ordförande Juriststudenternas rådgivning

Göteborg 2020-01-04
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Bilaga 5.
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 § M
 edlemskap 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 § T
 ill 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.

§ 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.

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.
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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§S
 tyrelseledamot 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§M
 edlemsmöte 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.

§ 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.

Kallelsen ska senast fem (5) kalenderdagar före
mötet kompletteras med fullständig dagordning och
andra möteshandlingar.
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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

7

-

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.

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.

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.

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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Bilaga 6.
Motion för ändring av stadga
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

I nuläget röstar årsmötet 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

Förslag på ny lydelse

§ 14 Årsmötet ska vid årsstämman
- Granska den avgående styrelsens
verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse
- 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

§ 14 Årsmötet ska vid årsstämman
- Granska den avgående styrelsens
verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse
- Besluta om att fastställa föregående
räkenskapsårs resultat- och balansräkning
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående års
avträdande styrelse
- Besluta om budget för det kommande
verksamhetsåret
- Välja revisor 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

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

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 föregående års avträdande
styrelse
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

I det fall att motion för ändring av stadga bilaga 1 röstas igenom föreslås följande ändringar i
stadgan.

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

16 § Vid verksamhetsmötet ska följande behandlas:
- Granska den avgående styrelsens
verksamhetsberättelse samt
revisionsberättelse
- Besluta om att fastställa föregående
räkenskapsårs resultat- och balansräkning
- Besluta om ansvarsfrihet för föregående års
avträdande styrelse
- Besluta om budget för det kommande
verksamhetsåret
- Välja revisor och revisorssuppleant för det
kommande verksamhetsåret
- Utse valberedningens ordförande för
kommande verksamhetsår

17 § Vid verksamhetsmötet gäller följande
dagordning om inget annat tillkommer:
1. Mötets öppnande

17 § Vid verksamhetsmötet gäller följande
dagordning om inget annat tillkommer:
22. Mötets öppnande

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Mötets vederbörliga utlysande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Genomgång av verksamhetsberättelse för
det gångna verksamhetsåret
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
Fastställande av balans- och resultaträkning
för det gångna verksamhetsåret
Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
Beslut om budget
Beslut om fastställande av medlemsavgift
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av firmatecknare
Val av styrelse
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Mötets vederbörliga utlysande
Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justerare
Val av två rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Genomgång av verksamhetsberättelse för
det gångna verksamhetsåret
Ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse för det gångna
verksamhetsåret
Fastställande av balans- och resultaträkning
för det gångna verksamhetsåret
Ansvarsfrihet för föregående års avträdande
styrelse
Beslut om budget
Beslut om fastställande av medlemsavgift
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av firmatecknare
Val av styrelse
Val av valberedning
Övriga frågor
Mötets avslutande

