
 

 
Årsstämma 
20 OKTOBER 2020 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen 

 

1 § Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Fanny Wikström Olsson.  

2 § Mötets vederbörliga utlysande 

- Utlyst 2020-10-01, kompletterande handlingar 2020-10-06, 2020-10-09 och 2020-10-15.  
 
Mötet ansågs vederbörligen utlyst.  

3 § Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Fanny Wikström Olsson. 

4 § Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Johanna Häggbom Holmlund. 

5 § Val av två justerare 

Till justerare valdes Emilia Kylsäter och Lukas Todtenhaupt, jämte mötesordförande Fanny Wikström 
Olsson.  

6 § Val av två rösträknare 

Till rösträknare valdes Julia Netinder och Alma Ottengren.  

7 § Fastställande av dagordningen 

Ordförande Fanny Wikström Olsson ville lägga till en paragraf “Övriga punkter” innan mötets 
avslutande.  
Stämman fastställde dagordningen med ett tillägg av 16 § Övriga punkter.  

8 § Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 7 personer.  

9 § Verksamhetsberättelse 

Ordförande Fanny Wikström Olsson redogjorde för verksamhetsberättelsen för sektionens 
verksamhetsår 2019/2020, se bilaga 1 - verksamhetsberättelse.  
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10 § Ekonomisk berättelse 

Ekonomiansvarig Erik Dunbäck Pekkari redogjorde för den ekonomiska berättelsen för sektionens 
verksamhetsår 2019/2020, se bilaga 2 - ekonomisk berättelse.  

11 § Revisionsberättelse 

Ekonomiansvarig Erik Dunbäck Pekkari redogjorde för revisionsberättelsen för sektionens 
verksamhetsår 2019/2020, se bilaga 3 - revisionsberättelse.  

12 § Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna året 

Stämman fastställde balans- och resultaträkningen enligt bilaga 2 - ekonomisk berättelse.  

13 § Beslut om budget för nästkommande år 

Stämman fastställde budgeten för verksamhetsåret 2020/2021 enligt bilaga 4 - budget.  

14 § Val av revisor och revisorssuppleant 

Emil Andersson-Junkka valdes till revisor och Stefan Brattlöf valdes till revisorssuppleant för 
verksamhetsåret 2020/2021.  

15 § Ansvarsfrihet för avträdande styrelse 

Stämman godkände ansvarsfrihet för avträdande styrelse genom majoritetsbeslut.  
 
16 § Övriga punkter  
Bilaga 5 - Motion för ändring av stadga.  
Stämman biföll motionen genom acklamation. 

17 § Mötets avslutande 

Mötesordförande Fanny Wikström Olsson avslutade mötet.  
 
 

 
 
 
Vid protokollet, 
Johanna Häggbom Holmlund 
Mötessekreterare  
 
 
_______________________ _______________________ _______________________ 
Justerat, Emilia Kylsäter Justerat, Lukas Todtenhaupt Justerat, Fanny Wikström Olsson 
                                                                                                                   Mötesordförande 
 

 
 

Mail     Hemsida 
info@jf-umea.se     www.jf-umea.se 



 

 
Bilaga 1.  
Verksamhetsberättelse 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen 2019/2020

 

Juridiska föreningen vid Umeå universitet – sektionen (JF-sektionen) är partipolitiskt och religiöst 
obunden och har Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) som enda dotterförening. Sektionens 
styrelse är densamma som föreningens med upplägget att JF sköter JF-sektionens löpande arbete. 
Utöver det löpande arbetet har JF-sektionen följande två huvuduppgifter att ansvara för; 
 
Sektionen ansvarar, tillsammans med Umeå Studentkår, för utbildningsbevakning. JF-sektionen utser 
varje år, tillsammans med SamSek och Umeå Studentkår, ett studentombud som arbetar med 
utbildningsbevakning och frågor angående studie- och arbetsmiljö. Studentombudet Arvid Eklund 
(HT19, VT20) har under verksamhetsåret representerat JF-sektionen i olika beslutande organ. 
 
Vidare ansvarar sektionen för välkomnandet av nya studenter. Arbetet med insparken har, likt 
föregående år, lagts över på JF som utsåg ett insparksutskott bestående av fem generaler, vilka i sin 
tur ansvarade för utformningen av insparken. Fokus under insparken har varit att de nya studenterna 
skulle få lära känna sina studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad på ett 
säkert sätt i förhållande till covid-19. 

 
 
Fanny Wikström Olsson 
Ordförande 
Umeå 2020-09-28 

 
Mail     Hemsida 
ordf@jf-umea.se     www.jf-umea.se 



 
 

Bilaga 2. 
Ekonomisk berättelse 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen

 

 
 

 

 



 
 

Bilaga 3. 
Revisionsberättelse 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. 
Budget 
Juridiska föreningen vid Umeå universitet – Sektionen

 

 
Budget 2020/2021 
  
Intäkter  
Verksamhetsbidrag 43 407 kr  
Summa intäkter 43 407 kr  
  
  
Kostnader 
Till JF 42 457 kr  
Bankkostnader 950 kr  
Summa kostnader 43 407 kr  
  
_________________________________________________________________________ 
  
Resultat: 0 
 

 



 
 

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

 

6 kap. 2 § Årsstämman för sektionen ska enligt nuvarande lydelse hållas innan 10:e november. Umeå 
studentkår vill att vi håller mötet i oktober, därav förändringen till att årsstämman ska hållas innan 
oktober månads utgång. 
 
6 kap. 7 § Den huvudsakliga förändringen gäller i vilken ordning dagordningen följer. I dagsläget 
hålls val innan röstlängd fastställs. Vi anser att röstlängd måste fastställas innan vi kan genomföra val 
och därför föreslår vi att röstlängden fastställs redan efter mötets öppnande under punkt 2. Detta kan 
t.ex. ske genom att den eller de funktionärer som sköter insläppet bockar av närvaro när medlem går 
in i salen inför mötet. Funktionärerna räknar sedan samman närvaron och fastställer således 
röstlängden.  
 
Vidare kommer punkt 2 om mötets vederbörliga utlysande flyttas ner till punkt 7 med anledning av att 
de ovan nämnda punkterna flyttas upp. Det innebär även att personer som utses enligt punkt 3-6 i den 
nya lydelsen kan hantera frågan om mötet blivit vederbörligen utlyst.  
 
Denna motion är godkänd av styrelsen, samt av inspektor Jan Leidö. 
 
Fanny Wikström Olsson 
Ida Hedlund 
Emilia Kylsäter 

 
 
 
 Nuvarande lydelse     Förslag på ny lydelse  

6 kap 2 § Årsstämman hålls årligen innan den 
10 november.  

6 kap. 2 § Årsstämman hålls årligen innan 
oktober månads utgång. 

6 kap. 7 § Följande dagordning gäller vid 
årsstämman:  
1. Mötets öppnande  
2. Mötets vederbörliga utlysande  
3. Val av mötesordförande  
4. Val av mötessekreterare  
5. Val av två justerare  
6. Val av två rösträknare  
7. Fastställande av dagordning 8. Fastställande 
av röstlängd  
9. Verksamhetsberättelse  
10. Ekonomisk berättelse  
11. Revisionsberättelse  
12. Fastställande av balans- och resultaträkning 

6 kap. 7 § Följande dagordning gäller vid 
årsstämman: 
1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av mötesordförande  
4. Val av mötessekreterare 
5. Val av två justerare 
6. Val av två rösträknare 
7. Mötets vederbörliga utlysande  
8. Fastställande av dagordning  
9. Verksamhetsberättelse  
10. Ekonomisk berättelse  
11. Revisionsberättelse  
12. Fastställande av balans- och resultaträkning 

 



 
 
 
 
 

för det gångna året  
13. Beslut om budget för nästkommande år  
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. Ansvarsfrihet för avträdande styrelse  
16. Mötets avslutande 

för det gångna året  
13. Beslut om budget för nästkommande år  
14. Val av revisor och revisorssuppleant  
15. Ansvarsfrihet för avträdande styrelse  
16. Mötets avslutande 

 
 




