Bilaga 6
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.
5 kap. 8 §  Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt
paragraf, se nedan.
6 kap. 3 § I dagsläget är ordförande samt ekonomiansvarig firmatecknare för JF var för sig. Vi vill
ändra denna formulering så att även vice ordförande blir firmatecknare. En ändring skulle medföra att
vice ordförande i större utsträckning kan stötta ordförande. Detta skulle även underlätta i en situation
där ekonomiansvarig inte har möjlighet att uppfylla sitt uppdrag. Vice ordförande skulle då kunna
betala fakturor och liknande. Införande av en ytterligare firmatecknare skulle sammanfattningsvis ge
vice ordförande mer flexibilitet och underlätta arbetet för ordförande eller ekonomiansvarig.
7 kap. 6 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt
paragraf, se nedan.
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.
7 kap. 8 § Denna paragraf ändras p.g.a. felhänvisning i stadgan, istället hänvisar vi nu till rätt
paragraf, se nedan.
7 kap. 9 § I nuläget krävs enkel majoritet vid personval, vilket innebär att vid en eventuell situation
där tre personer kandiderar för en viss post, krävs att en kandidat får mer än 50 % av rösterna. I en
liknande situation då relativ majoritet tillämpas, kan den person som får flest röster väljas in direkt
utan att det krävs två omröstningar. På så sätt underlättas valprocessen. För övrigt kommer även
ändringen innebära att personval samt övriga val kan genomföras oberoende av om ett antal av de
närvarande medlemmarna väljer att lägga ner sin röst.
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.
8 kap 4 § Enligt nuvarande lydelse ska Umeå studentkårs fullmäktige godkänna stadgeändringar för
Juridiska föreningen. Kårfullmäktige har inte något intresse av att godkänna föreningens stadgar och
därför föreslår vi att detta ändras till att godkännande ska ske från Juridiska föreningen - Sektionens
årsstämma.
Fanny Wikström Olsson
Emilia Kylsäter
Ida Hedlund

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

3 kap. 10 § En styrelseledamot
bör inte besluta, bereda och
föredra i ärenden,
- i vilket ledamoten själv är
part,

Förslag på ny lydelse 2

vara beroende, eller
- i vilket ledamoten på annat
sätt får anses vara jävig.

- av vars utgång ledamoten kan
vara beroende, eller
- i vilket ledamoten på annat
sätt får anses vara jävig.

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.

6 kap. 3 § Firmateckningsrätt
innehar ordförande och
ekonomiansvarig var för sig,
samt annan som bemyndigas
av styrelsen

6 kap. 3 § Firmateckningsrätt
innehar ordförande,
ekonomiansvarig och vice
ordförande var för sig, samt
annan som bemyndigas av
styrelsen

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. 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.

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.

7 kap. 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

7 kap. 9 § Vid medlemsmöte
och verksamhetsmöte vinner
den mening vilken en enkel
majoritet av de röstande
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.

ordförande företräder.

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

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

Vid personval vinner den
mening vilken en relativ
majoritet av de röstande
medlemmarna företräder, om
inte annat är föreskrivet i dessa
stadgar. Vid lika röstetal vid
personval sker avgörande
genom lottning.

12) Fastställande av balansoch 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

11) Revisionsberättelse för det
gångna verksamhetsåret
12) Fastställande av balansoch 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

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)

