Bilaga 3.
Motion för ändring av stadga
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

3 kap. 10 § I den nya lydelsen vill vi utöka jävsbestämmelsen så att den omfattar även föredragande
samt beredning av ärenden. Ändringen är till för att motverka jävssituationer oavsett vilket stadie ett
ärende befinner sig på.
7 kap. 7 § För att kunna hålla en sluten omröstning vid val krävs i nuläget att ⅔ av de närvarande
medlemmarna begär så. I praktiken innebär det att en viss svårighet kan uppstå om en eller ett fåtal
medlemmar önskar vara anonyma vid val. Vi vill genomföra denna ändring för att underlätta vid
omröstning i svåra frågor där medlemmarnas åsikt kan påverkas av en öppen omröstning. Detta för att
medlemmar ska känna sig bekväma att rösta för sin åsikt oberoende av vilken fråga som behandlas.
Denna motion är godkänd av Juridiska föreningens styrelse samt inspektor Jan Leidö.
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Nuvarande lydelse

Förslag på ny lydelse 1

3 kap. 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.

3 kap. 10 § En styrelseledamot bör inte besluta,
bereda och föredra 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.

7 kap. 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.

7 kap. 7 § Omröstning sker genom acklamation,
om inte sluten omröstning begärs av någon av
de närvarande medlemmarna. Vid personval
mellan två (2) personer eller fler ska
omröstningen alltid vara sluten.

