
 
 

Bilaga 4. 
Motion för ändring av stadga  
Juridiska föreningen vid Umeå universitet

 

7 kap. 14 § 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. Punkt 7 om fastställande av 
dagordning blir istället punkt 8 då den flyttas ner på grund av övriga ändringar.  
 
 
7 kap. 17 §  
Vi ändrar ordet verksamhetsmötet till verksamhetsmöte i lydelsen för enhetlighet i stadgan.  
 
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. Punkt 7 om fastställande av 
dagordning blir istället punkt 8 då den flyttas ner på grund av övriga ändringar.  
 
Vi byter även plats på punkt 14 och punkt 15 om fastställande av medlemsavgift samt beslut om 
budget, då medlemsavgiften är en del av budgeten och alltså måste fastställas innan.  
 
Vi ändrar även lydelsen i punkt 20 om övriga frågor till övriga punkter för enhetlighet i stadgan.  
 
 
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  

 
 

7 kap. 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 

7 kap. 14 § Vid medlemsmöte gäller följande 
dagordning om inget annat tillkommer:  
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. Val av styrelse för kommande verksamhetsår  
10. Övriga punkter  
11. Mötets avslutande 

7 kap. § 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  

7 kap. § 17 Vid verksamhetsmöte gäller följande 
dagordning om inget annat tillkommer:  
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) 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 fastställande av medlemsavgift  
15) Beslut om budget  
16) Val av revisor och revisorssuppleant 
17) Val av firmatecknare  
18) Val av styrelse  
19) Val av valberedning  
20) Övriga punkter 
21) Mötets avslutande  


