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PROP.
OM
ÄNDRINGAR)

STADGEÄNDRINGAR

(REDAKTIONELLA

Syfte
Nedan följer förslag på redaktionella ändringar av föreningens stadga som har missats vid
tidigare redigeringar, som styrelsen nu föreslår ska ändras.
Den nuvarande tidsramen för nästa föreningsstämma enligt 1.4 och 12.2 är inte förenligt med
hur stämmorna ligger placerade (i april respektive november). Stadgan säger alltså emot sig
själv. De nedan föreslagna ändringarna av tidsramen för stämmor i 1.4 och 12.2 löser det
problemet.

Styrelsen föreslår därför:
Att

under 1.4 i föreningens stadga ändra till den korrekta benämningen av Iustus Förlag.

Att

under 1.4 i föreningens stadga ändra tidsramen för föreningsstämmor för
aktieöverlåtelse till lägst sex (6) veckor och högst nio (9) månader.
1.4 får därför följande lydelse:
Föreningen äger, direkt eller indirekt genom sitt holdingbolag JF Uppsala Holding AB
(559044-4989), aktier i Iustus Förlag AB och i Kontaktdagen AB. Överlåtelse av
aktier kräver beslut på två efter varandra följande föreningsstämmor med minst sex (6)
veckor och högst nio (9) månaders mellanrum samt minst tre fjärdedelars majoritet av
de närvarande röstberättigade. Före beslut ska yttrande från inspektor, proinspektor
och revisorerna inhämtas, varvid likviden läggs till verksamhetsfonden

Att

under 4.11 i föreningens stadga ändra ordningen på punkterna så att ordförande samt
vice ordförande för Studierådet kommer före ledamöterna.

Att

under 4.11 i föreningens stadga korrigera stavningen av Studierådet.
4.11 för därför följande lydelse:
Vid verksamhetsårets första ordinarie stämma åligger det stämman, utöver sådana
ärenden som för övrigt är påkallade,
a) att välja ordförande för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
b) att välja en sekreterare för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
c) att välja en arbetsmarknadsansvarig för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
d) att välja en ordförande för Studierådet för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
e) att välja en vice ordförande för Studierådet för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
f) att välja ledamöter till Studierådet för mandatperioden 1 juli till 30 juni.
g) att efter utgången mandatperiod eller fyllnadsval välja en proinspektor.

Epost, webb
viceordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
070 090 86 72

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2017-04-17
2(2)

h) att välja en biträdande chefredaktör för föreningens tidskrift för mandatperioden 1
juli till 31 december.
i) att granska verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsår.
j) att fastställa resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår.
k) att pröva frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår.
Att

under 5.5 i föreningens stadga ändra till aprilstämman samt skriva ut antalet dagar i
f).
5.5 får därför följande lydelse:
Det åligger styrelsen i den mån inte annat stadgas
a) att leda föreningens verksamhet och förvalta dess tillgångar
b) att inför föreningsstämman framlägga förslag till budget och verksamhetsplan
c) att inför föreningsstämman väcka de förslag den finner påkallade
d) att kontinuerligt informera medlemmarna om den löpande verksamheten
e) att själv eller genom ombud å föreningens vägnar söka, kära och svara
f) att fjorton (14) dagar före aprilstämman inge verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och revisorernas berättelse.
g) att ansvara för arbetsordningar och ämbetsbeskrivningar och vid behov revidera
dessa

Att

i 12.2 i föreningens stadga ändra tidsramen för föreningsstämmor vid beslut av
nedsättning av verksamhetsfond till sex (6) veckor och högst nio (9) månader.
12.2 får därför följande lydelse:
Avsättning av medel till verksamhetsfonden beslutas av föreningsstämman. Beslut om
nedsättning av verksamhetsfonden kräver beslut på två efter varandra följande
föreningsstämmor med minst sex (6) veckor och högst nio (9) månaders mellanrum
samt minst tre fjärdedelars majoritet av de närvarande röstberättigade. Före beslut ska
yttrande från inspektor, proinspektor och revisorerna inhämtas.

Att

i alla rubriker till paragraferna ändra från punkt till kolon, för att göra stadgan
enhetlig, då det i används kolon vid hänvisning i paragrafer.
Alla rubriker får därför följande lydelse av numrering:
X:X

Att

styrelsen får rätt att korrigera stavning, dubbelmellanslag och andra liknande
redaktionella ändringar i stadgan.
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