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PROPOSITION – STADGEÄNDRINGAR ANGÅENDE DEN
STUDIEBEVAKANDE VERKSAMHETEN
Bakgrund
För drygt ett år sedan kom beskedet att Juridiska föreningen (JF) blev studentkår. Vi är nu inne
på vår andra termin som kår. I ljuset av hur vår studiebevakande verksamhet utvecklats sen vi
börjat bedriva verksamheten på eget mandat föreslår styrelsen ett antal stadgeändringar.
Bakgrunden till förslagen är huvudsakligen att Studierådet tidigare varit både en del av JF och
Uppsala studentkår (US), varvid ett antal numer överflödiga undantag identifierats i stadgan.
Därtill önskar vi även renodla verksamheten och samtidigt garantera en hög tilltro till
verksamheten. Samtliga ändringar är avstämda med Studierådet som ställer sig bakom
förslagen.
Det första förslaget – Valbarhet till Studierådet
När studiebevakningen utfördes på mandat av US var det ett krav enligt det avtal som fanns
mellan JF och US att medlemskap i JF inte skulle krävas för att engagera sig i
studiebevakningen. Istället krävdes medlemskap i US vilket framgick av deras styrdokument.
Detta undantag är idag en udda företeelse i stadgan som i det närmaste antyder att övriga
föreningen vill ta avstånd från den studiebevakande verksamheten. Styrelsen tycker därför att
det vore lämpligt att avskaffa detta undantag för att förvissa sig om att alla som engagerar sig
inom föreningens verksamhet, inklusive den studiebevakande verksamheten, kan ställa sig
bakom föreningens värdegrund och stadgar som medlem. Därför föreslås att undantaget för
valbarhet till Studierådet avskaffas.
Det andra förslaget – Rösträtt vid val till Studierådet
När den studiebevakande verksamheten bedrevs på mandat av US så var det ett krav enligt det
avtal som fanns mellan JF och US att medlemskap i JF inte skulle krävas för att rösta i valet till
Studierådet. Även detta undantag är idag inkonsekvent och antyder att den studiebevakande
verksamheten intar en särställning som ska skiljas från föreningens övriga verksamhet.
Dessutom finns ingen praktisk möjlighet att kontrollera rösträtten på stämman eftersom
föreningen inte har tillgång till en förteckning över alla som är inskrivna vid institutionen.
Styrelsen föreslår därför att detta undantag avskaffas.
Det tredje förslaget – Intressekonflikter för Studieråd, styrelse och valberedning
Som studentkår är det oerhört viktigt att föreningen kan företräda studenterna på ett korrekt sätt
och alltid bedriva den studiebevakande verksamheten utifrån studenternas intressen. Det
förekommer att studenter under utbildningen tar anställning vid Uppsala universitet. Med en
sådan anställning följer även en juridisk lojalitetsplikt att tillvarata sin arbetsgivares intressen.
Eftersom studenternas intressen kan vara oförenliga med Uppsala universitets intressen kan en
student som är engagerad inom föreningens studiebevakande verksamhet och samtidigt anställd
vid Uppsala universitet hamna i en uppenbar intressekonflikt. För att förekomma att den
beskrivna situationen uppstår föreslår styrelsen därför att införa en bestämmelse i stadgan om
att personer som är anställda vid Uppsala universitet inte är valbara till uppdrag inom den
studiebevakande verksamheten. Styrelsen är de som mellan stämmorna företräder kåren och
handlar för dess räkning. Därför föreslås bestämmelsen även omfatta styrelsen. Både styrelsen
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och studierådet utses på förslag av valberedningen. För att garantera oberoende även i detta
arbete föreslås bestämmelsen även omfatta valberedningen.
Inom styrelsen finns även ett oundgängligt behov av att kunna diskutera förekomna händelser
och samarbeten med andra föreningar, utan risk för att informationen sprids i för stora kretsar.
En tystnadsplikt följer även direkt av den juridiska lojalitetsplikt som omfattar
styrelseledamöter. Även i dessa situationer kan dock olika lojalitetsplikter komma i konflikt
med varandra om styrelseledamöter samtidigt har engagemang inom andra föreningar.
Styrelsen anser att det ligger i föreningens intresse att dess yttersta företrädare mellan stämmor
alltid verkar för föreningens bästa, och att styrelsen alltid kan tala öppet sinsemellan. Av denna
anledning föreslås även en bestämmelse som säger att personer som har förtroendeuppdrag i en
beslutande ställning på en annan studentkår vid Uppsala universitet inte heller ska vara valbar
till styrelsen.

Styrelsen föreslår därför:
Att

under 3.1 i föreningens stadga ta bort sista meningen i bestämmelsen med lydelsen:
”Personer som är förtroendevalda ledamöter av Studierådet eller valda till
studiebevakare och som är medlemmar av Juridiska föreningen har rätt att vara
föreningens ämbetsmän.”.
3.1 får därför följande lydelse:
”Personer som är förtroendevalda av föreningsstämman eller styrelsen är föreningens
ämbetsmän om inte annat anges.”

Att

införa en ny 3.2 i föreningens stadga med rubriken ”Valbarhet” och med följande
lydelse:
”Valbar som ämbetsman är var och en som är medlem i föreningen.
[Blankrad]
Person som har anställning vid Uppsala universitet är dock inte valbar till uppdrag
inom föreningens studiebevakande verksamhet, valberedning eller styrelse. Om en
person som är vald till en sådan post tar anställning vid Uppsala universitet ska
styrelsen entlediga denne från sitt uppdrag.”, och att omnumrera resterande punkter
under kapitel 3 i därefter stigande ordning.
Föreslagna 3.2 får därför följande lydelse:
Valbar som ämbetsman är var och en som är medlem i föreningen.
Person som har anställning vid Uppsala universitet är dock inte valbar till uppdrag inom
till föreningens studiebevakande verksamhet. Om en person som är vald till en sådan
post tar anställning vid Uppsala universitet ska styrelsen entlediga denne från sitt
uppdrag.
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Att

under 5.2 i föreningens stadga ta bort andra stycket ur bestämmelsen med lydelsen:
”Valbar till Studierådet är var och en som studerar vid Juridiska fakulteten vid Uppsala
universitet.”, och följaktligen ändra rubriken till ”Valbarhet till styrelsen”.

Att

införa ett nytt stycke under 5.2 i föreningens stadga med följande lydelse: ”Person som
har anställning vid Uppsala universitet är inte valbar till styrelsen. Om en person som
är vald till styrelsen tar anställning vid Uppsala universitet ska styrelsen entlediga
denne från sitt styrelseuppdrag.”.

Att

införa ett nytt stycke under 5.2 i föreningens stadga med följande lydelse: ”Person som
är förtroendevald till ett uppdrag som innebär att delta i beslut för en annan studentkår
vid Uppsala universitet är inte valbar till styrelsen. Om en person som är vald till
styrelsen blir vald till sådant uppdrag ska styrelsen entlediga denne från sitt
styrelseuppdrag.”.
Föreslagna 5.2 får därför följande lydelse:
Valbar till styrelsen är var och en som är medlem i föreningen.
Person som har anställning vid Uppsala universitet är inte valbar till styrelsen. Om en
person som är vald till styrelsen tar anställning vid Uppsala universitet ska styrelsen
entlediga denne från sitt styrelseuppdrag.
Person som är förtroendevald till ett uppdrag som innebär att delta i beslut för en annan
studentkår vid Uppsala universitet är inte valbar till styrelsen. Om en person som är vald
till styrelsen blir vald till sådant uppdrag ska styrelsen entlediga denne från sitt
styrelseuppdrag.

Att

under 6.6 i föreningens stadga ta bort de två sista meningarna i bestämmelsen med
lydelsen: ”Vid val till Studierådet äger samtliga inskrivna vid Juridiska fakulteten vid
Uppsala universitet rätt att kandidera till dessa poster. Samtliga inskrivna studenter vid
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har rösträtt i detta val.”.
6.6 får därför följande lydelse:
Val till ämbeten inom utskotten sker enligt av styrelsen fastlagd ordning inför
föreningsstämma. Om föreningsstämman så finner nödvändigt kan fyllnadsval dock ske
även vid annat tillfälle.

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

Telefon
070 090 86 72

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

