Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008
Protokoll
2008-05-10, kl. 12.00 i Brusewitzsalen
§1

Stämmans öppnande
Ordförande Antonia Wopenka förklarade stämman öppnad (kl. 12.14).

§2

Val av stämmoordförande
Antonia Wopenka valdes till stämmoordförande.

§3

Val av stämmosekreterare
Johan Sundkvist valdes till stämmosekreterare.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare
Jonas Kjellén och Malin Hansell valdes till justerare tillika rösträknare.

§5

Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
Stämmans stadgenliga utlysande fastställdes.

§6

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställdes. Det föreslogs att revisorernas berättelse tas upp under §
10, vilket godtogs.

§7

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§8

Val
Sluten omröstning begärdes vid val med fler än en sökande (se 4 kap. 7 § i stadgarna).
Ordet lämnades över till valberedningen.
a. Skattmästare tillika vice ordförande (fyllnadsval)
Nils Edvall valdes medelst acklamation till skattemästare tillika vice ordförande.
b. Ordförande för Studieutskottet
Charlotte Bourner valdes till ordförande för studieutskottet.
c. Ledamot av styrelsen med jämlikhetsansvar
Hanna Anagrius valdes medelst acklamation till ledamot av styrelsen med
jämlikhetsansvar.
d. Biträdande redaktör för Press Judicata
Joanna Nordström valdes medelst acklamation till biträdande redaktör för Press Judicata.

§9

Delegation till styrelsen om förrättande av eventuella fyllnadsval
Då alla poster enligt § 8 tillsats var ingen delegation nödvändig.

§ 10 Granskning av verksamhetsberättelsen från föregående verksamhetsår
Den tidigare styrelsen föredrog verksamhetsberättelsen (inklusive den ekonomiska
berättelsen) för 2007 inför stämman.

Frågor ställdes angående posten personalkostnader i resultaträkningen som besynnerligt
nog är mycket stor. Det är något oklart vad posten i realiteten avser. Troligen är det fråga
om att samtliga föreningens kostnader som inte ligger under någon annan post i
resultaträkningen genom bokföringsprogrammet automatiskt hänförts till
personalkostnader.
Frågor angående fordringar på kunder, medlemmar, och tidigare styrelseledamöter. Detta
är mycket problematiskt och något som släpat sedan flera år tillbaka. En indrivningsgrupp
skapades 2007 och den nya styrelsen har vidtagit dess arbete. Frågan är om det är
lämpligast att skriva av fordringarna på grund av osäkerheten om de över huvud taget kan
drivas in.
JF:s skulder till medlemmar kommenterades. Det kan vara en miss i redovisningen (de har
tagits upp som skulder vid inköp, men inte bokförts av när pengarna betalats ut).
Det finns i allmänhet många oklarheter i redovisningen (i synnerhet posten kundfordringar)
och det är stämmans åsikt att det är något som måste klaras upp.
Fråga på inkomster på stolar i renoveringsredovisningen (de gamla stolarna försåldes i och
med renoveringen). Anläggningstillgångarna skall ha justerats för att spegla försäljningarna.
Fråga angående långa räntepapper som föll ut. Medlen från dessa har hamnat i
multihedgefonden. Medlen från dessa har dels använts för renovering av Jontes stuga,
resterande medel har placerats i multihedgefonder. (De långa värdepappren har minskat
med 700 000 kr, multihedgefonden ökat med 200 000 kr.)
Ordet lämnades över till Daniel Stattin, en av JF:s revisorer för föredragning av
revisionsberättelsen. Brattström och Stattin är nya revisorer. Revisorernas uppgift är att
granska förvaltningen och detta sker främst utifrån väsentlighet och risk. Det allmänna
intrycket är att förvaltningen utförts noggrant men kanske inte på det mest lämpliga sättet
(exempelvis är vissa poster svåra att härleda i balansräkningen). Särskilt nämndes fodringar
på medlemmar och revisorerna föreslår att styrelsen skall vidta åtgärder alternativt att
skriva ned dem.
Revisorerna tillstyrkte fastställande av balans- och resultaträkning samt tillstyrkte att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.
Stämman godkände verksamhetsberättelsen (jfr 4 kap. 12 § i stadgarna).
§ 11 Fastställande av resultaträkning samt balansräkning för föregående verksamhetsår
Resultaträkning och balansräkningen fastställdes.
§ 12 Föregående styrelses ansvarsfrihet
Föregående styrelse beviljades ansvarsfrihet.
§ 13 Förslag till stadgeändring, första läsningen (se bilaga 1)
a) Proposition 08/04 angående kapitel 9 – Föreningens tidskrift
Stattin kommenterade att det kan finnas möjlighet att ha en ställföreträdande ansvarig
utgivare.

Proposition 08/04 antogs medelst acklamation.
§ 14 Propositioner
a) Proposition 08/05 förslag till budgetförändring angående nordisk vecka (se bilaga 2)
Fråga angående förtydligandet i propositionen. Styrelsens åsikt är att förtydligandet
inte skall tolkas som en reservation. Fråga uppkom hur man skall kunna hålla isär
dessa öronmärkta pengar från övriga medel. En not i redovisningen eller särskild
redovisning inför stämman föreslogs.
Proposition 08/05 antogs medelst acklamation.
§ 15 Motioner
a) Motion 08/01 förslag till budgetförändring avseende styrelsens representationsbudget (se bilaga 3)
Antonia lyfte frågan om eventuell jäv, eftersom hon lagt motionen. Stämman avslog
hennes förslag om byte av stämmoordförande.
Motion 08/01 antogs medelst acklamation.
§ 16 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 17 Stämmans avslutande
Antonia Wopenka förklarade stämman avslutad (kl. 14.32).

Ordförande (Antonia Wopenka)

Sekreterare (Johan Sundkvist)

Justerare (Jonas Kjellén)

Justerare (Malin Hansell)

Proposition 08/04

Bilaga 1

Förslag till ändring av stadgarna
Angående kapitel 9 – Föreningens tidskrift
Styrelsen föreslår stämman att besluta följande ändringar av stadgarna. Första läsningen.
2§
Nuvarande lydelse:
Ansvarig utgivare för föreningens tidsskrift är tidningens Chefredaktör.
Föreslagen lydelse:
Ansvarig utgivare för föreningens tidskrift är tidningens Chefredaktör eller biträdande chefredaktör.

Proposition 08/05

Bilaga 2

Förslag till budgetförändring angående nordisk vecka
Under året har ett stort arbete med att ändra inriktningen på nordisk vecka skett och Uppsala har
aktivt deltagit i detta arbete. En del i förändringsarbetet av nordisk vecka är att fokusera mer på
juridiska aktiviteter och mindre på alkoholkonsumtion. I september kommer det årliga mötet
med nordiska sekretariatet äga rum i Uppsala, vilket kommer att medföra ökade kostnader för
anordnandet av veckan. De ökade kostnaderna består dels av att samtliga juridiska föreningar i
samarbetet kommer att utnyttja sin så kallade ”friplats”, dels av de ökade kostnader som mötet
medför. Det kommer även att uppstå ökade kostnader för olika slag av juridiska aktiviteter som
kommer att äga rum dagtid, som är en del i förändringsarbetet.
Uppsala söker årligen Clara Lachmann-stipendiet, i de flesta fall brukar vi beviljas 20 000 kr. I år
blev vi endast beviljade 15 000 kr.
Därför föreslås stämman
Att öka budgetposten för nordisk vecka med 5 000 kr, dels då årets vecka innebär ökade
kostnader på grund av nordiskt sekretariatmöte och dels då Uppsala fick partiellt avslag på sin
stipendieansökan.

Ordförande för studieutskottet Maria Rensfelt står bakom propositionen med förtydligandet att
pengarna skall gå till att anordna dagsaktiveter utan inblandning av alkohol.

Motion 08/01

Bilaga 3

Förslag till budgetförändring avseende styrelsens representationsbudget
I dagsläget ligger styrelsens representationsbudget på 8000 kr, den täcker resor till
ordförandemöten och sponsorer samt annan representation i form av biljetter till de fester som
ordföranden närvarar på i egenskap av representant för föreningen. Budgeten har även täckt
presenter till vänföreningar.
Tidigare år har budgeten täckt alla kostnader utan problem. I år har dock en ny aktivitet
tillkommit, resor till nordiska ordförandemöten. I vår har jag varit i Åbo, Finland. I höst kommer
jag att resa till Köpenhamn för att delta i ytterligare ett möte. De extra mötena har gjort att
representationskostnaderna har ökat väsentligt. Över halva budgeten har redan gått åt. Eftersom
det nordiska samarbetet just nu är i en förändringsfas anser jag att det är viktigt att Uppsala är
representerat på mötena. Jag har även rest till ett extrainkallat möte i Stockholm för att diskutera
det nordiska samarbetet.
Med ett tillskott på 4000 kr skulle pengarna i budgeten räcka mer än väl. I höst skall den täcka
ordförandens balbiljett, eventuella omkostnader kring ordförandemötet i Uppsala, resa till och bal
i samband med ordförandemötet i Stockholm samt som ovan nämnt, Köpenhamnsmötet med
tillhörande bal.
Därför föreslås stämman
Att öka budgetposten för styrelsens representation med 4000 kr så att posten istället är på 12 000
kr.

