
 
 

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

 

5 kap. 8 §  Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
7 kap. 6 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
7 kap. 8 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt 
paragraf, se nedan.  
 
8 kap 4 § Enligt nuvarande lydelse ska Umeå studentkårs fullmäktige godkänna stadgeändringar för 
Juridiska föreningen. Kårfullmäktige har inte något intresse av att godkänna föreningens intresse och 
därför föreslår vi att detta ändras till att godkännande ska ske från Juridiska föreningen - Sektionens 
årsstämma. 
 
Denna motion är godkänd av Juridiska föreningens styrelse samt inspektor Jan Leidö. 
 
Fanny Wikström Olsson 
Emilia Kylsäter 
Ida Hedlund 
 

 
 
 
 Nuvarande lydelse      Förslag på ny lydelse 1  

 

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

5 kap. 8 § Inspektor som entledigats av styrelsen 
enligt 5 kap. 4 § äger rätt att påkalla 
medlemsmöte eller verksamhetsmöte inom två 
(2) månader från entledigandet.  

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

7 kap. 6 § Rösträtt tillkommer medlem i JF 
enligt 1 kap. 2 § som närvarar vid mötet, 
fullmakt godtas inte 

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

7 kap. 8 § Rösträknare är de valda rösträknarna 
enligt 7 kap. 14 § och 7 kap. 17 § samt inspektor 
om denne närvarar vid mötet.  

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

8 kap. 4 § För att stadgeändring ska kunna 
verkställas krävs godkännande av Juridiska 
föreningen vid Umeå universitet – Sektionen 
(JF-sektionen) 



 
 
 
 
 
 


