Föreningsstämma 24 maj 2015 kl 09.00
Brusewitzsalen, Gamla Torget plan 3

Handlingar

Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma
§ 1 Stämmans öppnande
Mötet öppnad 09:23 av Eric Lennerth
§ 2 Val av stämmoordförande
Eric Lennerth yrkade på att Eric Lennerth skulle väljas till mötesordförande.
Eric lennerth presenterade sig för stämman.
Stämman beslutade
att välja Eric Lennerth till stämmoordförande för majstämman 2015
§ 3 Val av stämmosekreterare
Eric Lennerth yrkade på att David Wedar skulle väljas till sekreterare för
stämman. David Wedar presenterade sig själv för stämman.
Stämman beslutade
att välja David Wedar till mötessekreterare för majstämman 2015.
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare
Andreas Carlsson nominerades
Jimmy Lindström nominerades
Stämman valde ovanstående till justerare
§ 5 Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
Utlysning publicerades den 23 April och har även publicerats på föreningens
hemsida och facebooksida.
Stämman beslutade
att godkännea utlysningen.
§ 6 Fastställande av föredragningslista

Eric Lennerth yrkade på att en ny punkt, 7§ Förslag på arbetsordning för
stämman 2015, skulle införas. Detta för att stämman skulle ha riktlinjer att
förhålla sig till.
Stämman beslutade
att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar.
Förslag på Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas stämma
1. Stämman använder sig av dubbla talarlistor där talare på första talarlistan
får komma till tals innan talare på andra talarlistan. Första talarlistan ska
vara tom innan någon på den andra talarlistan får ordet.
2. Mötesordförandena får ge den som blivit apostroferad i debatten en
replik. Replik är till för att låta den som känner sig apostroferad att under
en minut svara eller förklara sig. Replik ska begäras i omedelbar
anslutning till apostroferingen. Replik kan inte beviljas om
apostroferingen skett i en replik.
3. Ordningsfråga bryter pågående sakdebatt och avgörs direkt innan annan
fråga tas upp till behandling.
4. Streck i debatten innebär att mötesordföranden skall låta alla som vill
sätta upp sig på talarlistan innan strecket dras.
5. Talartiden är 1 minut per inlägg. För anförande vid personval till styrelsen
sätts 5 minuter samt 10 min frågestund. För anförande vid personval till
förmansposter sätts 2 min samt 3 min frågestund. För övriga poster sätts 1
min för anförande.
6. Styrelsen och motionär äger rätt att föredra propositioner och motioner
efter eget gottfinnande.

§ 8 Fastställande av röstlängd
Eric Lennerth yrkar på att rösträkning ska ske införvarje val.
Stämman beslutade att bifalla yrkandet

§ 9 Granskning av verksamhetsberättelsen för 2014 (bilaga 1)
Styrelsen för år 2014 föredrar handlingen. Stämman ställer frågor till styrelsen
får år 2014.
Stämman beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 10 Fastställande av resultaträkning samt balansrapport för föregående
verksamhetsår (bilaga 2)
Styrelsen för år 2014 föredrar handlingen. Stämnan ställer frågor till
Skattmästaren em. om specifika poster i balansrapporten. Skattmästare em.
riktar ett tack till revisor Linda X för en bra revisionsrapport och ett bra
samarbete.
Stämman beslutar
att fastställa resultaträkning samt balansrapport för verksamhetsåret 2014.

§ 11 Prövning av frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående
verksamhetsår
Stämmoordförande frågar om det är stämmans mening att bevilja
ansvarsfrihet för styrelsen år 2014.
Stämman beslutar
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen 2014. Det konstateras att beslutet var
enhälligt.
§ 12 Prop. om att ansöka om kårstatus (bilaga 3)
Arbetsgruppen föredrar punkten.
Stämman beslutar
att godkänna propositionen.
röstlängd 41 personer.

34 ja
7 nej
0 blanka
§ 13 Prop. om val av Inspektor (bilaga 4)
Stämman beslutar
att välja Eric P Björkdahl.

§ 14 Prop. om att bilda holdingbolag, andra läsningen. (bilaga 5)
Stämman beslutar
att godkänna propositionen.
§ 15 Prop. om ändring av 3 kap 1 § i stadgarna (bilaga 6)
Stämman beslutar
att godkänna propositionen.
§ 16 Motion om ämbetsmäns möjlighet att inneha föreningens stipendier
(bilaga 7)
Styrelsen har tagit ställning, emot förslaget med grund i att styrelsen har försökt
hitta stipendieurkunden men inte gjort det än. Det arbetet fortgår och beslut bör
tas med bas i urkunden.
Erick lennerth påpekar i protokollet att en styrelseledarmot bör medverka i
stiepndienämden
Stämman beslutar
att avvisa motionen.

§ 17 Motion om stadgeändring (bilaga 8)
Styrelsen tar ställning för motionen. Det finns ingen anledning att stadgan
stadgar om vilka ämbetsmän förutom styrelsen som finns i JF.
Stämman instämmer med styrelsens ställningstagande

§ 17 Val av:
Styrelsen:
Vice Ordförande
Sökande: Alice Aronsson, Oscar Alendal,
Nominerad: Alice Aronsson
Beslutar att välja: Alice Aronsson
Oscar Alendal, drar tillbaka sin ansökan.
Sekreterare tillika ordförande för det administrativa utskottet
Sökande: Hannah Arvidsson och Oscar Alendal
Nominerad: Hannah Arvidsson
Beslutar att välja: Hannah Arvidsson
Oscar alendal, drar tillbaka sin ansökan.
Näringslivsansvarig
Sökande: Elvin Sababi, Jonas Lårdh, Jonathan Arnö
Nominerad: Elvin Sababi 32 röster
Beslutar att välja: Jonas Lårdh med 33 röster
71 röstar
Ordningspunkt
Stämman beslutar att om en kandidat inte får över 50% av rösterna i första
omgången, ska röstning ske i dubbla omgångar där valet i den andra omgången
står mellan de två kandidater som fick flest röster i första omgången.
Stämman godkänner
Jonas 33 röster

Elvin 32 röster
Ordförande för studierådet
Sökande: Jimmy Lindström
Nominerad: -----------------Spontanansökning: Arash Moosavian
Beslutar att välja:
Röstlängd: 56
Arash 50
Jimmy 5
Administrativa utskottet:
PR- förman
Sökande :
Nominerad:
Spontan: Simon Alsing
Beslutar att välja: Simon Alsing
VAKANT
Valberedningen (förman)
Sökande: Isak Härdin, Sandra Ekström, Malin Malmberg, Didrik Domert,
Hedvig Lind
Nominerad: Hedvig Lind, Didrik Domert
Beslutar att välja: Hedvig Lind, Didrik Domert
Isak drar tillbaka sin ansökan. Malin marlmberg drar tillbaka sin ansökan
Biträdande Chefredaktör Press Judicata
Sökande: Karwan Osmani
Nominerad: Karwan Osmani
Beslutar att välja: Karwan Osmani
Arkivaire

Sökande:
Nominerad:
Beslut att välja:
Studierådet:
Vice Ordförande för Studierådet
Sökande:
Nominerad:
Spontanansökan: Gian Carlo
Beslutar att välja: Gian Carlo
Ledamöter för studierådet
Sökande: Emilia Palm, Sven Olsson, Jakob Martiin, Alice Grudd, Didrik
Domert, Felix Makarowski, Maja Sonnesson, Jimmy Lindström, Felix Olin,
Ellen Smolander, Anna-Karin Alin, Hanna Hamrén
Nominerad: Jakob Martiin, Maja Sonnesson, Anna-Karin Alin, Alice Grudd,
Felix Makarowski, Ellen Smolander, Jimmy Lindström
Beslutar att välja: Maja Sonnesson 40, Alice Grudd 41, Anna-Karin Alin 42,
Felix Makarowski 37, Ellen Smolander35, Jakob Martiin 35, Jimmy
Lindström 31
Felix Olin och Hanna Hamrén strycks då de blev valda till Ledamöter i
studierådet med särskilt ansvar för Uppstartsprogrammet
Emilia Palm & Didrik Domert drar tillbaka sin ansökan
Ledamöter i studierådet med särskilt ansvar för Uppstartsprogrammet
Sökande: Felix Olin, Hanna Hamrén
Nominerad: Felix Olin, Hanna Hamrén
Beslutar att välja:
Spontanan: Felix Olin, Hanna Hamrén
Näringslivsgruppen:
Vice näringslivsansvarig

Sökande: Elvin Sababi, Jonathan Arnö
Nominerad: Jonathan Arnö
Beslutar att välja: Elvin Sababi 24 röster
Jonthan Arnö 14 röster
Näringslivsassistent
Sökande: Alexander Thörnblad, Richard Katzman, Viktoria Ek
Nominerad: Richard Katzman, Viktoria Ek
Beslutar att välja: Alexander Thörnblad, Richard Katzman, Viktoria Ek
JOM-gruppen
En JOM-förman
Sökande:
Nominerad:
Spontan: Gian Carlo
Beslutar att välja: Ian Carlo
Sociala utskottet:
Klubbmästare
Sökande:
Nominerad:
Spontan: Christoffer Dahl
Beslutar att välja: Christoffer Dahl
Pubmästare
Sökande: Isak Härdin, Christoffer Dahl, Marcus Nyberg,
Nominerad: Christoffer Dahl
Beslutar att välja: Isak Härdin 24
Marcus 10
Jimmy Lindström drog tillbaka sin ansökan
Cafémästare
Sökande:
Nominerad:
Spontan:

Beslutar att välja: Jimmy Lindström
Eventmästare
Sökande: Marcus Nyberg, Anna Linner
Nominerad: Marcus Nyberg
Beslutar att välja: Marcus Nyberg 31
Anna Linner 1
Vice Gasque-förman
Sökande: Emilia Palm, Anton Waldau, Jonathan Arnö
Nominerad: Emilia Palm
Beslutar att välja: Emilia Palm
Anton Waldau drar tillbaka sin ansökan
Gasque assistent
Sökande: Tove Forshällen, Annie Fällström, Kristin Melander, Anna Linner,
Anna Svensson, Tilda Ahlnehäll, Amanda Wigren, Carolina Weslien, Anton
Waldau, Andreas Triumf
Nominerad: Tove Forshällen, Annie Fällström, Anton Waldau
Beslutar att välja: Tove Forshällen23 , Annie Fällström22, Anton Waldau 18
Layoutansvarig Press Judicata
Sökande: Anton Waldau, Didrik Domert
Nominerad: Anton Waldau
Spontan: Mathilda Sundqvist,
Beslutar att välja: Mathilda Sundqvist,
Anton Waldau & Didrik Domert drar tillbaka sin ansökan
Biträdande layoutansvarig Press Judicata
Sökande: Mathilda Sundqvist, Didrik Domert, Anton Waldau
Nominerad: Mathilda Sundqvist
Beslutar att välja:
Anton Waldau & Didrik Domert drar tillbaka sin ansökan

Recceassistent HT 15
Sökande: Hedvig Lind
Nominerad: Hedvig Lind
Beslutar att välja: Hedvig Lind
Recceförman VT 16
Sökande:
Nominerad:
Spontan: Malin Malmberg
Beslutar att välja: Malin Malmberg
Vice Recceförman VT 16
Sökande: Gunnel Sjöberg
Nominerad: Gunnel Sjöberg
Beslutar att välja:Gunnel Sjöberg
Recceassistent VT 16
Sökande: Gunnel Sjöberg, Malin Malmberg, Alexander Thörnberg
Nominerad: Gunnel Sjöberg och Malin Malmberg
Beslutar att välja: Alexander Thörnberg
Idrottsförman
Sökande: Jonathan Arnö, Philip Svensson Lindgren, Alexander Thörnblad,
Andreas Triumf
Nominerad: Philip Svensson Lindgren 25
Beslutar att välja: Philip Svensson Lindgren
andreas 3
Jonathan 1
Vice idrottsförman
Sökande: Erica Wesström, Jonathan Arnö, Alexander Thörngren, Andreas
Triumf
Nominerad: Erica Wesström
Beslutar att välja: Erica Wesström

Caféförman Gotlands
Sökande: Daniel Ruiz Nilsson
Nominerad: Daniel Ruiz Nilsson
Beslutar att välja: Daniel Ruiz Nilsson
Caféverkare Gotlands
Sökande:
Nominerad:
Beslutar att välja:

Ansvarig för juridiska föreningens vokalensamble
Sökande:
Nominerad:
Beslutar att välja:
Ansvarig SJM
Sökande: Hanna Rikardsdotter
Nominerad: Hanna Rikardsdotter
Spontan: Eric Nilsson
Beslutar att välja: Eric Nilsson Hanna Rikardsdotter
Klubbverk
Sökande: Alida Eriksson, Max Axell, Martin Konjicki, Mimmi Andersson, Julia
Domeij Lindeberg, Lisa Ekdahl, Adam Melin, Carin Backman, Kevin
Holmkvist, Anja Lehtinen Nordström, Alexander Thörnberg, Anna Linner,
Anna Svensson, Jesper Fahlgren, Carolina Weslien, Jimmy Lindström, Andreas
Triumf, Karolina Lind, Alexander Petersson,
Spontan: Olivia andersson, Sara forsberg och micaela nyquist.
Nominerad: Alida Eriksson, Max Axell, Martin Konjicki, Mimmi Andersson,
Julia Domeij Lindeberg, Lisa Ekdahl, Adam Melin, Carin Backman, Kevin
Holmkvist, Anja Lehtinen Nordström, Alexander Thörnberg, Anna Linner,
Anna Svensson, Isak Härdin, Jesper Fahlgren, Carolina Weslien, Andreas

Triumf, Karolina Lind, Alexander Petersson, Marcus Nyberg, Malin Malmberg,
Olivia andersson
Beslutar att välja:
Valda
Sökande: Alida Eriksson, Max Axell, Martin Konjicki, Mimmi Andersson, Julia
Domeij Lindeberg, Lisa Ekdahl, Adam Melin, Carin Backman, Kevin
Holmkvist, Anja Lehtinen Nordström, Alexander Thörnberg, Anna Linner,
Anna Svensson, Jesper Fahlgren, Carolina Weslien, Jimmy Lindström, Andreas
Triumf, Karolina Lind, Alexander Petersson,Spontan: Olivia andersson, Sara
forsberg och micaela nyquist. Olivia Andersson
§ 19 uppdrar styrelsen att fyllnadsvälja posterna

§ 18 Stämman avslutas
Justerare:
Andreascarlsson@outlook.com
jimmy.k.lindstrom@gmail.com

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen år 2014
Styrelsen har under år 2014 bestått av följande personer

Ordförande
2014-01-01 till 2014-12-31

Markus Marttila

Vice ordförande
2014-01-01 till 2014-12-31

Mary Ohrling

Skattmästare
2014-01-01 till 2014-12-31

Anton Sahlén

Sekreterare
2014-01-01 till 2014-12-31

D a v i d We d a r

Ordförande soc. Utskottet
2014-01-01 till 2014-12-31

Christina

Ordförande studierådet
2014-01-01 till 2014-06-30

Emma Kadri

Odengran

Sophia
Astberg

2014-07-01 till 2014-12-31

Ledamot m. Jämlikhetsansvar Victoria Elmgren
2014-01-01 till 2014-06-30
Näringslivsansvarig

Josefin
2014-07-01 till 2014-12-31

Skyttedal

Under året har Inspektorsämbetet innehavts av docent Erika P. Björkdahl
vid Juridiska fakulteten.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året hållit femton (15) protokollförda möten, ungefär
var tredje vecka med undantag för sommaruppehållet. Året inleddes med
en välordnad Reccevecka där styrelsen aktivt deltog med både
domarstation och under kvällsaktiviteterna. Detta följdes upp av den
sedvanliga överlämningsresan som denna gång hölls i Åre då logi kunde
ordnas utan kostnad för föreningen. Arbetet med frågor såsom dispyten
med UBBO och samarbetsavtalet gällande KD, två frågor som var av
särskild vikt under verksamhetsåret 2014, kunde tack vare detta förklaras
lättare och överlämningen blev väldigt lyckad.
Under våren arbetades det aktivt med förbättringen av rutiner kring
alkohol och brandsäkerhet. Båda dessa som en följd av kontroller som
genomförts av respektive myndigheter tidigare, men också som ett led i
föreningens kontinuerliga arbete kring säkerhet och trygghet för
medlemmar som befinner sig på stugan. Utfallet för detta arbete har varit
gott och en klar attitydförändring kan skönjas, framförallt när det kommer
till hur alkoholserveringen har fungerat. Något som är i linje med
föreningens alkoholpolicy.
Föreningens 170-års jubileum har präglat hela verksamhetsåret och detta
firades först på den riktiga födelsedagen i maj med en tillställning på
stugan. Men även om den riktiga födelsedagen ägde rum i maj så skedde
det riktiga firandet på Uppsala slott i form av en bal på slottet i september.
Året till ära så hade antalet platser på balen utökats till 550 och
festligheterna var mycket uppskattade. Presidiet hade också tilldelats
insignier till följd av ett stämmobeslut och dessa anlände i tid till balen.
Storleken på balen medförde dock extrakostnader, något som styrelsen

bedömde var något som var av vikt att behandlas på föreningsstämman
och detta togs också upp på både februari- och septemberstämman.
Höstens reccevecka arrangerades som vanligt och var mycket uppskattad.
Temat för ett av de deltagande lagen var dock något som väckte anstöt hos
vissa, något som föranledde ett större arbete för JOM gruppen och
reccekommittén vad gäller valet av lag och tema i framtiden.
Kontaktdagen fortlöpte väl och samarbetsavtalet med ELSA förnyades
men med vissa ändringar i avtalet. Med detta nya avtal hoppas vi även i
fortsättningen kunna driva kontaktdagen i gott samarbete med ELSA.
Under årets lopp hölls också två middagar där styrelsen för JF, ELSA och
KD närvarade för att ytterligare fördjupa kontaktaden mellan föreningarna.
Förhandlingarna med UBBO gällande arrendeavtalet för Jontes stuga
fortlöpte under hela verksamhetsåret men tyvärr kunde vi inte nå en
samförståndslösning. Förhandlingarna förs därför vidare av den sittande
styrelsen.
Överlag har styrelsearbetet fortlöpt bra över året och valet av en
styrelseledamot med näringslivsansvar har fallit ut väl.
Sponsorperspektivet har varit en välkommen röst i beslutsprocessen.

Vice ordförande
Vice ordförandeposten innebar under VT 2014, utöver att biträda
ordföranden, endast den löpande verksamheten av stugan, då jämlikhetsoch mångfaldsarbetet vilade på en särskild ledamot i styrelsen.
Larmsystemet har fungerat väl, efter byte av en sladd, bra och det var
förhållandevis få misstagslarm vilket pekar på att ämbetsmännen vet hur
man hanterar det. Jag utvecklade i samråd med Brandinspektionen ett
brandskyddssystem för att skydda Jontes stuga och de som vistas där. Ny
branddörr, alarm och skyltar installerades och ett systematisk
brandsskyddsarbete (s.k. SBA) infördes. Nycklar har varit och är ett

fortsatt problemområde. Då främst café - och KV-nycklar som används i
den löpande verksamheten. Nycklar slarvas bort och tas inte tillbaka och
jag upplever att det finns en bristande respekt gentemot nyckelansvaret.
Inför framtiden rekommenderar jag att man kanske ska börja försöka
införliva någon form av kontrollsystem på var nycklarna tar vägen. Att
tillverka nya nycklar är dyrt, och framför allt så är det illa om folk som
inte ska komma in i stugan gör det.
Ett ytterligare problem, som jag upplever det, är att de med privata nycklar
tenderar att gå in och ut och använda stugan lite som de vill. Jag har under
året fått kommentarer om att detta är något som bidrar till att Jontes stuga
känns intern. Jag har personligen valt att inte ta upp det här; det har varit
så många förändringar ändå det gånga året. Detta är dock något min
efterträdare borde ta i beaktande och utvärdera.
Efter jag blivit omvald i maj 2014 tilldelades jag även ansvaret för JF:s
jämlikhets – och mångfaldsarbete. Det var en omtumlande höst för oss sett
ur ett jämlikhet – och mångfaldsperspektiv. Jag tror den främsta
anledningen att föreningen har vuxit och medlemsantalet har ökat men
ingen utvärdering av verksamheten skett. Jurianincidenten, som jag valt att
kalla den, var ett uppvaknande för oss alla av vikten att kritiskt granska
alla aspekter av vår verksamhet och se föreningen ur ett annat perspektiv
än vår eget. Jag formulerade svar på debattartiklar i kårtidningen Ergo i
samråd med vår Proinspektor. Diskussionen om JFs varumärke och
verksamhetsmål har blivit en av de största diskussionspunkterna både för
styrelsen och för engagerade ämbetsmän.
Sångboken har utvärderats av Jom-gruppen och jag har byggt på deras
granskning. Förhoppningen är att en ny sångbok ska produceras när det
finns utrymme i budgeten. Granskningen finns då som underlag för den då
sittande styrelsen.
Jämlikhet – och mångfaldsarbetet är inte ett ansvar som endast åvilar JoMgruppen eller Vice ordförande. Det är alla ämbetsmäns ansvar att se till

och kritiskt granska verksamheten ur detta perspektiv då vi alla reagerar
olika på olika saker. Jag upplever en barriär mellan de olika utskotten och
förespråkar en öppnare dialog mellan JFs olika verksamhetsgrenar. På
detta sätt kommer situationer likt dem som uppstod förra hösten
förebyggas. Enkäten som vi gav i början av 2015 ut visar på att det finns
stort utrymme för förbättring. Det är viktigt att JF fortsätter utvecklas och
att de som är engagerade är öppna för förändring.

Jämlikhets- och mångfaldsgruppen
Under det gångna verksamhetsåret har det riktats viss uppmärksamhet till
JF:s hantering av jämlikhetsfrågor. Skälet till det var främst några
problematiska inslag under recceveckan HT14 och balen senare samma
höst. JoM-gruppens arbete har gått ut på att försöka förebygga att
situationer som kan verka exkluderande för medlemmar som deltar i JF:s
arrangemang och samtidigt kan sätta JF i en dålig dager.
För att uppnå detta syfte har vi jobbat aktivt i samarbete med
reccekommitéerna inför vårens och den kommande höstens recceveckor
för att undvika problematik av det slag som var för handen HT14. Det
arbetet har främst skett genom riskanalys med utgångspunkt i ansökande
lags beskaffenhet. Vi har även utarbetat ett förslag till sångboksrevidering
där sånger med sådant innehåll som kan vara exkluderande och kränkande
för vissa grupper av medlemmar förklarats olämpliga. Sångboken och
recceveckan har prioriterats eftersom de når de flesta av våra medlemmar
varför kränkande innehåll är djupt problematiskt, inte minst för
föreningens anseende bland studenter och andra.

Skattmästeriet
Under verksamhetsåret 2014 har skattmästaren tillsammans med
skattgruppen arbetat kontinuerligt med att sköta föreningens ekonomi.
Sedan ett par år tillbaka har ett ständigt arbete skett med att förbättra

rutiner kring bokföring och redovisning av föreningens räkenskaper. Jag
skulle inledningsvis vilja tacka de personer som under året varit en del av
skattgruppen och det jobb de lagt ner för att hålla verksamheten flytande.
Just skattarbetet är en ibland bortglömd funktion men som är en absolut
föreutsättning för att föreningen överhuvudtaget ska kunna fortsätta sin
verksamhet.
Under 2014 har skattgruppen arbetat för att minska svinnet som tidigare
uppstått i kassan. Att svinn uppstår är en naturlig följd av att föreningen
har över 100 olika ämbetsmän som under terminerna står i cafét. Arbetet
med att utbilda kring kassans rutiner har därför varit av stor vikt och det är
viktigt att också alla ämbetsmän förstår vikten av att kassaavstämningar
skötts på ett korrekt sätt. Under året har kassaapparaten tidvis strulat vilket
lett till vissa konsultationer med vår leverantör Anker. Sammantaget är de
tillfällen som kassan varit ur funktion betydligt färre än tidigare.
Svinnsfråga är dock fortfarande något som behöver arbetas vidare med
under 2015.
I sitt yttrande över föregående års verksamhetsår påpekade revisorn vikten
av att bokföringen kontinuerligt stäms av för att kunna ge en rättvis vild av
föreningens ekonomiska ställning. En avstämd bokföring är viktig inte
bara som underlag till styrelsebeslut utan är också direkt nödvändig i det
större budgetarbetet. Under 2014 har det varit fokus på att förbättra rutiner
kring avstämningsarbetet med målet att i framtiden kunna ge mer
omfattande ekonomiska rapporter vid styrelsemöten. Mycket av detta
arbete kvarstår dock för styrelsen under 2015 att fortsätta med.
Under året har kårfrågan varit under utredning och möten har hållits med
bla UTN och den Farmaseftiska Föreningen kring de ekonomiska
konsekvenser som en ombildning till kår innebär. Denna undersökning är
något som fortsätter under verksamhetsåret 2015.
Vidare har under året gjorts ett par omplaceringar av föreningens kapital
där ränteobligationer byts ut mot vanliga fondandelar samt
kreditindexbevis. Syftet var att byta ut två placeringar som stått stilla

under året och som på grund av det låga ränteläget inte ger särskilt mycket
utdelning. Omplaceringarna har genomförts i enlighet med vår
placeringspolicy som antogs under föregående år. Positivt är att våra
placeringar under året har ökat betydligt i värde som följd av en glad börs
under 2014.
Gällande verksamheten i övrigt kan nämnas att föreningen under hösten
arrangerade en bal som varit mycket lyckad. Ekonomiskt sett blev den i
slutändan dyrare än beräknat men fortfarande inom den budget som
presenterades under septemberstämman.
Avslutningsvis infördes under 2014 ett nytt ämbete – Skattmästare
emeritus – med funktion att göra årets bokslut. Ämbetet inträder för
föregående års skattmästare automatiskt efter årets slut. Syftet är att
upprätthålla kontinuitet i bokslutsarbetet och säkerställa en bättre
överlämning till nästkommande skattmästare. I realiteten innebär denna
förändring att skattmästarämbetet numera löper över 3 terminer.

Sociala utskottet
Caféverksamhet på Gotlands nation
Caféförmansämbetet har rullat på som vanligt under året. Fika serveras
under pluggfikat på Gotlands nation en till två gånger i veckan. Vi fick ett
avhopp under VT 2014 som fylldes och ett avhopp under HT 2014. Ett
problem som uppstod var att caféverkarna från Gotlands nation under HT
14 var väldigt snabba med att boka upp alla passande tider flera veckor i
förväg vilket försvårade planeringen för JF:s caféverkare. När statistiken
på grund av detta visade att JF:s caféverkare suttit färre pass än de från
Gotlands uppstod diskussion om hur problemet skulle lösas. Efter ett par
möten med 3Q på Gotlands nation blev kontakten mellan ämbetsmännen
från JF och Gotlands bättre och med mer framförhållning från bägge sidor
blev det bättre fördelning av passen. Vidare rådde det oklarheter om
städuppgifterna då Gotlands ibland hade evenemang i lokalerna direkt

efter pluggfikats stängning. Detta problem löstes från Gotlands sida med
en tydlig pappersinstruktion för arbetet som behövde göras och vad som
innefattades. Överlag har arbetet fungerat bra och problemen har
överkommits genom kontakten mellan Gotlands 3Q och representanterna
för JF, innefattat ordförande för sociala utskottet och caféförmannen från
JF.

Gasquegruppen
Överlag gick allt bra under vårterminens gång. Beslutet att utöka till 4
gasqueassistenter istället för två har varit väldigt bra för gasquegruppen i
sin helhet. Det har lett till att assistenterna inte behöver göra så mycket
mer än vad som krävs av posten, och förmännen har ändå kunnat avlastas
en hel del utan att lägga alltför stor börda på en eller två assistenter.
Gruppen bör fortsätta ha fler än 2 assistenter då gasquegruppens börda
kommer öka, på grund av att en ytterligare diplomeringsmiddag kommer
hållas varje år.
P3 deltog i år i Musikhjälpen för första gången under titeln ’’P3-kampen,
vem är bäst? Läkaren, juristen eller ekonomen?’’. Vi lyckades tillsammans
samla in runt 30 000kr till musikhjälpen vilket kändes fint att kunna bidra,
och under sittningen framställde vi det som att ’’vi gjort detta
tillsammans’’ snarare än att se det som en tävling programmen emellan
vilket skapade en fin gemenskap.
Angående diplomeringsmiddagen uppstod vissa problem mes
sittningsbiljetterna då det var fler som ville gå än vad som fanns plats på
middagen (ca 15-20 diplomander). Biljetterna tog slut ca 3 dagar innan
sista anmälningsdag, och de flesta hade haft 3-4 veckor på sig att anmäla
sig. Det är inte hållbart att 430 personer ska anmäla sig via e-post. Det
skapar ett onödigt merarbete för gasqueförmannen (och skattmästaren som
ska leta efter alla namn på JF:s BG) och det borde finnas betydligt
smidigare sätt att lösa det på. Vi hade även problem med ljudet under

sittningen. Diplomeringsmiddagen blev överlag en väldigt lyckad sittning.
Även här märktes fördelen med att ha fyra gasqueassistenter.
Även höstterminen har fungerat bra. Gasqueverksamheten har utvecklats
mycket genom nya sittningar och nya sammarbeten. Till följd av detta
verkar intresset ha ökat både för sittningarna och för att engagera sig i
gasquegruppen. Det har varit en stressig termin för samtliga då det har
varit ca 1 sittning i månaden och jubileumsbal.
Jubileumsbalen var, som Peter Nobel så tjusigt uttryckte sig ”en
organisatorisk triumf”. Allt funkade genomgående extremt bra och det var
den absolut bästa sittningen jag har varit med och arrangerat.
Gasqueassistenterna var inte med i själva jubileumskommitéen och hade
inte så mycket att göra med själva planerandet (vilket de dock kommer ha
under höstens juristbal)
Diplomeringen fungerade överlag jättebra och den blev extremt lyckad.
Det var en kaotisk tid innan skolmässigt för alla och den låg tätt inpå balen
vilket gjorde att vi hade ganska lite tid på oss att planera den. Samma
problem gör sig dock inte riktigt gällande på våren. Det var därför väldigt
skönt att köra på Stockholms nation (likt tidigare år). De skötte sig hur bra
som helst och var väldigt service-minded. Nationen rekommenderas till
alla kommande diplomeringsmiddagar.
Civilrättsgasquen inföll istället för Juristgasquen och var ett nytt
experiment. Sittningen arrangerades tillsammans med Civilingenjörernas
STS-sektion. Temat masquerade ball var otroligt lyckat. Många ansåg att
det var den bästa sittningen de någonsin varit på och den lockade alla
möjliga – dvs inte bara JF-ämbetsmän. Jag rekommenderar därmed
samarbeten med andra program starkt och hoppas att sammarbete med
STS-sektionen för en civilrättsgasque kan bli en tradition. Biljetterna tog
slut snabbt pga att vi ville gå ut försiktigt och inte räkna med så högt tryck.
Till nästa gång (om samarbete fortsätter) kan det vara idé att fundera över

större lokal (246 sittandes på ÖG) då både STS biljetter och våra tog slut
direkt.

Reccekommittén VT14
Recceveckan flöt på bra, förutom ett par saker. Snerikes första kvällen
som vi lät lite för mycket i när vi gick in (innan vi var på övervåningen)
och Smålands lokal på pubrundan innebar att vi fick flytta en
domarstation on-the-fly. Gotlands krånglade lite med vinnarlunchen (på
fredagen under veckan) angående tillgång av mat. Många fick stå och
vänta på mat i 30-40 minuter. V-dala fungerade perfekt förutom att
kontraktet inte signerades förrän under själva reccegasquen och att
entrépersonalen inte höll koll på hur många som betalade inträde till
togafesten. Som tidigare recceveckor svårt för funktionärer att vara
seriösa med ”ingen alkoholhets”.
I framtiden bör kommittén vara tydligare med föreningens policys och
vad som är okej och inte. Både funktionärer och kommittén måste ha ett
konsekvenstänk, annars kommer regler och policys inte att tas på allvar.
Studenthälsan är en viktig tillgång gällande t ex alkoholkultur.

Reccekommittén HT14
Recceveckan blev på det stora hela väldigt lyckad. Viss problematik fanns
på planeringsstadiet, främst avseende lokalbokningar. När veckan väl
började var allt dock löst, kontrakten kom in i tid och det gick även att
ordna extra lokaler när det var dåligt väder. Hade smärre
kommunikationsproblem med en nation under ett av arrangemangen under
veckan, till följd av ett missförstånd gällande ljudvolym.
Funktionärerna gjorde överlag ett mycket bra och uppskattat arbete under
veckan och ansträngde sig för att välkomna reccarna på bästa sätt. Ett fåtal
funktionärer tog dock inte JF:s policys på allvar och fick därför tillsägelser
vilka nästan samtliga rättade sig efter. Ett policybrott ledde till avstängning

av ett domarlag, efter samtal med berörda personer och förklaring av på
vilka grunder deras agerande inte var godtagbart.
Lunchen med Roschier avlöpte väl, dock fortfarande med ett par mindre
problem från nationens sida. I framtiden måste vi vara extremt tydliga med
vilken standard som önskas. Gasquen blev lyckad, men i framtiden bör
kommitté och andra engagerade, såsom toastmasters och dylikt, hålla
tätare kommunikation för att undvika missförstånd angående vad som
gäller under kvällen.
Angående val av tema till de olika reccelagen inkom synpunkter på ett av
lagen, som var utklädda till indianer. Detta berördes även i en debattartikel
i kårtidningen Ergo. Efter att ha pratat med berörda och bemött kritiken i
Ergo, har föreningen vidtagit åtgärder för att liknande situationer inte ska
uppstå igen. Efter detta uppmärksammande har JoM-grupp och
recceombudsman involverats mer vid valet av teman och kommande
kommitté informerades om kritiken och uppmanades att tänka igenom hur
saker kan uppfattas utåt även om intentionen är en annan.
Angående sponsring skedde en miss med PWC:s band, till följd av
bristfällande kommunikation inom kommittén. Som kompensation
uppmanades deltagarna i recceveckan att uppmärksamma PWC i sociala
medier med hjälp av hashtagen #tackpwc.
De missöden som skett till följd av kommittébeslut kunnat förhindras
genom bättre kommunikation och mer utförlig överlämning, men
sammantaget blev veckan ändå väldigt lyckad och trots vissa problem blev
slutprodukten bra.

Klubbverket
Under våren och hösten förflöt klubbverksamheten i grund och botten som
vanligt. Det var som vanligt mycket populärt att boka klassfester och tack

vare ett starkt klubbverk lyckades vi genomföra samtliga bokningar utan
att behöva ställa in en enda fest. Nytt för terminen var kategoriseringen av
dagar; vissa veckodagar reserverades för “medlemsrelaterade” fester
såsom klass- och reccelagsfester och andra för privata fester. JFevenemang prioriterades alltid. En intern uppdelning av privata fester
gjordes även, där privata fester på t.ex. lördagar krävde att
privatfestarrangören rekryterade klubbverkare själv. Förändringen
genomfördes med motiveringen att medlemsrelaterade fester är
prioriterade och att det är väl mycket att kräva att klubbverkarna ska jobba
på helger. Denna uppdelning vidhölls under hösten och den har inte
avskräckt folk från att boka privata fester. Ett klargörande kring schemat
publicerades även på hemsidan.
Klubbmästaren deltog under våren i den utbildning hos polisen som
ordförande för sociala utskottet normalt sett går på ensam. Det utgjorde en
del i arbetet med att skärpa upp rutinerna kring alkoholhantering på
uthyrningar. I samma anda författade klubbmästaren Lex Waller, en policy
med riktlinjer för bland annat bemanning och skötsel av stugan under
fester med alkoholservering. På utbildningen av klubbverkarna bjöd
klubbmästeriet och ordförande för sociala utskottet in en representant från
polisen för att tydliggöra hur klubbverket ska hantera alkoholserveringen.
Under året har antalet kontroller från polis och kommun minskat, och de
som genomförts har gått mycket bra.
Konceptmässigt påbörjade klubbmästeriet under våren arbetet med After
school och pubquiz. Det var mycket uppskattat och drog många gäster.
Under höste började vi även med brunch varannan söndag. Brunchen har
inte varit välbesökt, men de som kommit har uppskattat den.
Vad gäller klubbverket som sådant var sammahållningen mycket god.
Efter beviljande från styrelsen skötte klubbmästeriet gemensamt pant- och
drickshantering, för att sedan investera pengarna därifrån i
klubbverksaktiviteter. Antalet klubbverkare minskades till hösten, vilket
har fungerat bra.

Klubbmästeriet har för egen del haft fler möten under hösten och arbetat
mer som en grupp än tidigare, vilket har fungerat mycket bra.
Klubbmästeriets gemensamma arbete har främst berört After school och
brunch. Vi har även engagerat oss mer i pubmästarens arbete genom att
delta på vår nya leverantörs träffar i Uppsala. Det har lett till ett större
engagemang i dryckesutbudet på Jontes.

Pubmästare
Verksamheten under VT14 gick bra, med undantag för slarv från
leverantören Axfood Snabbgross sida. Leverantörens sortiment hade länge
varit litet och att deras webshop inte visade lagerstatus samt att de inte
alltid levererade vad jag beställt gjorde att jag under sommaren såg mig
om efter en ny leverantör. HT14 började med att avtal slöts med Menigo
Foodservice som huvudleverantör med villkor att beställa i huvudsak från
dem för att nå upp till summan 500 000 kr i beställda varor per år. Axfood
Snabbgross är vi dock fortsatt kunder hos, men har ingen skyldighet att
beställa från företaget. Det nya sortimentet gjorde att ändringar på Jontes
Stuga behövde göras; nya prislistor, nya rutiner för lagerhållning samt nya
rutiner för undertecknad att lägga beställningar. Anpassningen till den nya
leverantören skedde i allt väsentligt snabbt och smärtfritt.
Rollen som vice Klubbmästare har flutit på bra, Klubbmästaren har fått
assistans med klubbverksutbildningar, rådgivning ang vilka fester som får
äga rum på Jontes, anordning av kickoff- och avtackningsmiddagar för
klubbverkarna.
Verksamheten har sammanfattningsvis gått bra både VT och HT 2014.

Cafémästare
Mitt mål som cafémästare har varit att effektivisera caféverksamheten
samt öka dess attraktion för JF-medlemmarna. Min målsättning när jag
tillträde ämbetet var att caféschemat skulle bli fullt så snart som möjligt

efter terminsstarten, då det är organisatoriskt lämpligare att caféschemat
fylls så tidigt som möjligt på terminen än att cafémästaren kontinuerligt
och med kort varsel letar efter caféverkare under terminens gång. Genom
att jag införde sanktionen att de ämbetsmän som inte skrivit upp sig på
caféschemat inte får gå på ämbetsmannafesterna, fylldes större delen av
caféschemat redan i september respektive januari. Visserligen har det
ibland hänt att någon har avbokat sitt cafépass, men då har det varit relativt
lätt att hitta någon annan som kan stå i caféet. Jag har bara varit tvungen
att stå i caféet en gång på grund av personalbrist. Bemanningen av caféet
har alltså fungerat bra.
Mitt andra mål som cafémästare, att höja standarden på caféets utbud och
därigenom locka JF-medlemmar att komma till Jontes, har jag försökt
uppnå genom att uppmuntra caféverkarna att baka fikabröd i större
utsträckning än tidigare. Uppmuntran har besått i att den som bakar något
under sitt cafépass endast behöver stå hälften så många pass som annars.
Resultatet har varit positivt på så sätt att caféverkarna bakat fikabröd oftare
än på tidigare terminer, men jag tvivlar på att det ökade utbudet har lockat
fler JF-medlemmar till Jontes, åtminstone JF-medlemmar som inte är
ämbetsmän. ”Jones-stammisar” har dock uttryckt uppskattning för det
ökade utbudet av fikabröd.
En annan nyhet, som jag införde under våren, är kaffekort som kan köpas
på Jontes för 50 kr och som berättigar ägaren till gratis kaffe hela
terminen. Syftet är att locka JF-medlemmar som inte är ämbetsmän att
komma till Jontes och att engagera sig i JF. Konceptet har inte varit någon
större succé. Endast ett fåtal kort har sålts, och dessa såldes nästan
uteslutande till f.d. ämbetsmän som ofta vistas på Jontes.
Själva verksamheten har också fungerat bra. Caféverkarna har fått tydliga
instruktioner, dels på ämbetsmannautbildningarna och dels i form av en
cafémanual, och såvitt jag vet följt dem. Något som kanske kunde skötts
bättre är städningen, eftersom jag mottagit vissa klagomål på det området

från klubbverket. Vad gäller prissättningen av caféets varor, har den legat
något över självkostnadspris.

Idrottsgruppen
Idrottsverksamheten inom JF har tidigare varit begränsad och det har varit
relativt få av JF:s medlemmar som varit medvetna om utbudet på
aktiviteter. Målbilden var därför att skapa en mer komplex
idrottsverksamhet. Marknadsföringen ökade bland annat på facebook och
verkade ge effekt då många nya förslag på aktiviteter inkom under
terminen. Vi har försökt lyssna på vad flest medlemmar vill och skapat
aktiviteter/bokat hallar efter deras önskemål.
Verksamheten som har bedrivits under våren har bestått av dels planering
och utförandet av Culpa Cup 2014, dels införandet av dodgeball och
provlektioner av poledance som Uppsala Pole bjöd JF:s medlemmar gratis
på. De stående innebandy- och fotbollstiderna minskades till en gång i
veckan då de ofta inte utnyttjades fullt ut. Under våren har den
kontinuerliga verksamheten bestått av fotbollsspelande en gång varje
vecka, på söndagar mellan klockan 21:00-22:00. Den andra fotbollstiden
används sedan våren 2014 till innebandyspelare och dodgeball varannan
vecka, onsdagar mellan klockan 22:00-23:00. En löpgrupp startades under
VT 2014. Jesper Lindvall började hålla i löpträningarna sedan tog Anton
Sahlén över dessa tillfällen.
Under VT-2014 gjordes vissa inköp av ny materiel till såväl den
kontinuerliga verksamheten som till Culpa cup. Inköpen bestod bl.a. av
tidtagarur, visselpipor, träningsvästar, innebandybollar, en fotboll m.m.
Budgeten för verksamhetsåret 2014 var 25 000 kronor. Majoriteten av
denna summa lades på de bokade halltiderna för fotbolls-, innebandy och

dodgeballverksamheten. Det bedömdes ändå finnas utrymme för att göra
vissa inköp av materiel inför Culpa cup.
Den under våren mycket uppskattade innebandyturneringen Culpa Cup
började planeras tidigt under HT 2013. Den 15 februari 2014 gick den av
stapeln och det blev en riktig succé. Turneringen hölls på Fyrishov i Ahallen och banketten hölls på Snerikes nation på kvällen. Sponsorerna
(Lindahl, Vinge, EY och Roschier) samt alla spelande juriststudenter var
supernöjda och ser fram emot nästa års Culpa Cup. Ett vandringspris
(silverpokal) infördes även 2014. På grund av lågt intresse från sponsorer
genomfördes ingen Dolus cup i volleyboll eller motsvarande turnering i
fotboll under hösten.

SJM
Vårterminen bestod av att anordna lokalfinalen i SM i Juridik samt att
delta på riksfinalen. Vårens arbete gick mycket bra och vi stötte inte på
några egentliga svårigheter. Inför lokalfinalen marknadsfördes tävlingen
genom facebook och genom att stå med representanter från MSA på gamla
torget. Nytt för ämbetet var även att marknadsföra tävlingen genom att gå
ut på föreläsningar samt lägga ut ett meddelande på studentportalen, vilket
hjälpte oss att nå även de som går T7 och uppåt. Uppsala slog rekord år
2014 med 27 anmälda lag.
Själva lokalfinalen löpte på bra och banketten efteråt verkade vara väldigt
uppskattad både av deltagarna och juryn. Eftersom båda SJM-ansvariga
var nya på ämbetet kändes förfarandet i tingsrätten lite nytt och
förvirrande, men många i juryn hade deltagit förut och därmed fick vi
mycket hjälp av dem. I maj väntade riksfinalen och eftersom Göteborg var
huvudansvarig fanns det inte så mycket för oss ansvariga att göra. Vi såg
till att våra deltagare fick den information som behövdes och bistod
Göteborg med hjälp ifall de behövde ha utlåtanden över arrangemanget.
Riksfinalen gick bra och Uppsala vann bästa svarandelag.

Höstterminen är en väldigt lugn period för SJM-ämbetet. Eftersom jag satt
som ansvarig SJM-året innan hade jag också redan kontakter både på
tingsrätten, MSA och bland juryn, vilket gjorde att höstens arbete blev
väldigt enkelt. I oktober hade vi ett skypemöte med alla SJM-ansvariga
runtom i landet. Detta för att kunna bestämma om tävlingsdatum m.m.
Efter att ha fått klartecken från HD och MSA på datumen bokade vi i
november tingsrätten samt hörde av oss till juryn. Vi valde att ta samma
jurydeltagare från ”fakulteten”, dvs. Thomas Bull och Eric Bylander. Vi
valde också att ta Kurt Ek från tingsrätten som har varit med flera år i rad.
Det var han som figurerade som rättens ordförande det föregående SJMåret och även den som hjälpte oss SJM-ansvariga med tävlingen.
Domarna från MSA beslutar MSA själva om. Lagmannen på tingsrätten
hörde sig för bland rådmännen om någon ville ställa upp som den andra
tingsrättsdomaren och det visade sig att många var intresserade. Även på
fakulteten verkar intresset vara stort och det är verkligen en ära att ett
justitieråd tycker det är så pass roligt att vara med att denne vill ställa upp
år efter år. Vi framförde även en önskan på ett utskottsmöte om att få en
fikabudget eftersom vi tidigare varit tvungen att fråga PR-gruppen om att
få ta sådant från deras budget. På decemberstämman infördes en
budgetpost på SJM för 1000kr, vilket vi var väldigt glada över.

Internationella kommittén
Målen för år 2014 var att anordna Uppsalas nordiska vecka, engagera fler
JF-medlemmar i det nordiska samarbetet, utveckla det nordiska samarbetet
i en konstruktiv riktning och att tillsammans med studierådet marknadsföra
JF:s studiebevakning. Under vårterminen har den internationella
kommittén fokuserat på att planera den kommande nordiska veckan, samt
ägnat sig åt marknadsföringsåtgärder för att upplysa föreningens
medlemmar om vad det nordiska samarbetet är för något och hur man kan
delta.

Under Islands nordiska vecka i mars deltog en representant från
kommittén vid ett årets int.sek ”samling”, det vill mena det ena av de två
möten som Nordiska sekretariatet håller per år.
På marknadföringsområdet lades mycket kraft på att öka närvaron på
facebook. 2014 års kommitté har utvecklat facebooksidan ”Nordiska
samarbetet i Uppsala” och använt den som informationsbas för
marknadföring av och anmälningar till de nordiska veckorna. Vid
terminens början hade kommittén en domarstation på recceveckan, med
information om veckan och roliga lekar. Kommittén har vidare stått på
Gamla torget och anordnat ett infomingel under våren. Tillsammans med
studierådet anordnade kommittén en ”Swedish sittning” på Jontes, som får
anses ha blivit väldigt lyckad! Löpande under hela terminen fortskred
planeringsarbetet inför veckan i september. Vi fördelade arbetsuppgifter,
och ägnade oss åt att leta efter föreläsare, lokaler, sponsorer och
merchandise.
Beträffande de nordiska veckor som äger rum under vårterminen arbetade
kommittén med att marknadsföra dem i god tid innan anmälningsdatum,
och att arbeta för att få med så många nya som möjligt på att åka på
veckorna. Detta får anses ha gått väldigt bra. Inför det nya verksamhetsåret
utformade kommittén riktlinjer för hur anmälningar ska ske, och i vilken
ordning anmälda ska ha förtur till de platser JF-Uppsala erbjuds. Detta
gjordes genom bättre marknadsföring, samt att riktlinjer som består i att
nya deltagare premieras implementerades. Avslutningsvis gjordes mot
mitten och slutet av terminen en marknadsföringsinsats med syfte att
upplysa medlemmar om möjligheten att engagera sig som ”hosts”,
funktionärer och vanliga deltagare under Uppsalas vecka.
Höjdpunkten under höstterminen var självfallet den nordiska veckan i
Uppsala. Målen med veckan var att anordna en lärorik och rolig vecka för
deltagarna, att engagera så många JF-medlemmar som möjligt och att föra
Uppsalas nordiska vecka i en mer akademiskt orienterad riktning. Under

Uppsalaveckan ägde 2014 års int.sek möte rum. På mötet togs upp hur det
går för de respektive föreningarnas internationella kommittéer. Dessutom
valdes en ny president samt vice president för det nordiska sekretariatet.
Efter den nordiska veckan i Uppsala har kommittén hanterat
räkenskaperna och utvärderat veckan. Resten av terminen ägnades åt
fortsatt marknadsföring av det nordiska samarbetet samt att administrera
resor för JF-Uppsalas deltagare på de 5 resterande nordiska veckorna.
Temat för den nordiska veckan i Uppsala var ”life science”, det vill säga
skärningspunkten mellan juridik och läkemedels- och bioteknikbranschen.
Det är kommitténs bedömning att veckan var både rolig och lärorik för
deltagarna. Detta har bekräftats av en stor mängd positiv feedback från
gäster, funktionärer och hosts. Mål #2 har också blivit väl tillgodosett.
Kommittén lyckades engagera ett stort antal hosts och funktionärer - över
30 stycken - som gick väl utanför den sfär av föreningsmedlemmar som
varit bekant med det nordiska samarbetet sedan innan. Många av dessa
engagerade har efteråt åkt på sin första nordiska vecka, och uttryckt
intresse för att fortsätta ta del av det nordiska samarbetet i framtiden.
Beträffande mål #3 kan följande nämnas. 2014 års nordiska vecka innehöll
över 9 timmar akademiska aktiviteter. Detta är mer juridik än de flesta
schemalagda skolveckor på juristprogrammet, och långt mer än de flesta
andra nordiska veckor. Vi fick mycket god feedback både från deltagare
och från medverkande byråer och föreläsare beträffande valet av tema och
det juridiska innehållet. Istället för att som på tidigare nordiska veckor
arrangera efterfester som löpt in på småtimmarna, har 2014 års kommitté
fokuserat på att arrangera roliga fester som både börjat och slutat tidigt.
Detta har syftat till att deltagarna ska vara pigga och fräscha till besöket
nästa dag. Kommittén har vidare låtit mindre alkohol ingå i
deltagaravgiften än tidigare år. Istället har det bjudits på några
alkoholenheter vid varje sittning, men därefter har gästerna fått handla
själva. 2014 års nordiska vecka får anses vara ett trendbrott, vilket också
varit kommitténs avsikt. Det har lagts mer fokus på juridiken än vad som
tidigare varit regeln, men det även anordnats roliga aktiviteter på kvällstid

utan att de juridiska inslagen blivit lidande. Sammantaget anser kommittén
att mål #3 har blivit väl tillgodosett.
Efter stämmobeslut har internationella kommittén erhållit större
budgetanslag specifikt för att täcka kostnaden av buss och lokal för sillis.
För att minska trycket på föreningens budget på lång sikt föreslås att
nuvarande och framtida kommittéer med kraft undersöker möjligheten att
få in mer pengar utifrån genom samarbetsavtal.
Avslutningsvis kan sägas att 2014 varit ett formativt år för Uppsalas del i
det nordiska samarbetet. Det har kommit in mycket nytt folk med nya
idéer om hur samarbetet kan utvecklas. Större fokus har lagts på den
akademiska aspekten. Numera är det många fler som känner till det
nordiska samarbetet och som tar del av det, inte minst till följd av
förbättrad marknadsföring.

Vokalensemblen
Ensemblen har under hösten 2014 haft två avhopp, av personer som även
hoppat av juristprogrammet, och består nu av sex medlemmar.
Repetitioner sker på Gotlands som vanligt varje vecka. I september
uppträdde vi på Nordisk veckas sittning samt JF:s jubileumsbal och
därefter på Civilrättsgasquen. Det har blivit många extrarep under
terminen så därefter tog vi jullov och sågs igen efter tentorna.
Planen inför nästa termin är att ordna en audition tidigt under terminen för
att nya medlemmar ska få chansen att gå med. Upplägget blir motsvarande
det vi hade förra terminen.

Administrativa utskottet
Ordförande för administrativa utskottet

Under 2014 har ordförande för administrativa utskottet kontinuerligt kallat
till utskottsmöten för utskottets förmän och ansvariga inom
ämbetsgrupperna. Ordförande för administrativa utskottet har lagt fokus på
att vara ett bollplank för ämbetsmännen inom utskottet samt att fungera
som en länk mellan styrelsen och utskottet.
Under året har mycket vikt lagts vid att ämbetsmännen känner till och
känner sig bekväma med den ämbetsmannabeskrivning som detaljerar det
berörda ämbetets ansvarsområden. Vid diskrepans mellan praktisk
funktion av ämbete och ämbetsmannabeskrivning så har föreslagna
förändringar begärts. Även vikten av väl utförda överlämningar har
uppmärksammats.
Sammantaget har ordförande för administrativa utskottet försökt vara en
involverad del av alla ämbeten inom sitt utskott för att underlätta för
ämbetsmännen och hjälpa föreningen uppnå sin fulla potential.

Arkivarie
Under 2014 har arkivarien arbetat med att sortera vårt arkiv som finns på
Carolina Rediviva. Detta har innefattat att sortera alla våra dokument och
skapa ett system för framtida arkivering.

Bokförman
Bokförsäljningen under 2014 på Jontes stuga har fungerat mycket väl och
så även bokleveranserna. Returer har skötts bättre än föregående år vilket
har resulterat i att det har varit färre gamla upplagor i cirkulation i stugan.

Fotograf
Fotografen har under 2014 fokuserat på att lyfta föreningens ansikte utåt
genom att arbeta med kvalitativa fotografier vid situationer där det är

relevant för föreningen. Fotografen har även strävat efter att göra det så
lätt som möjligt för efterträdare att utföra ämbetet.

Husförman
Flera projekt har krävt husförmannens uppmärksamhet under 2014.
Husförmannen har dessutom löpande sett till att det funnits tillräckliga
förbrukningsmaterial i föreningens lokaler samt att annat material
inhandlats då det funnits behov.

IT
IT-förmannen har under 2014 kontinuerligt skött underhållet av
föreningens IT-angelägenheter. Bland annat har underhållet av föreningens
hemsidor skötts. Förutom detta har IT-förmannen aktivt jobbat för att öka
sitt värde för föreningen genom att söka upp projekt där hans kompetens
varit behövlig men ej efterfrågad. Bland annat har IT-förmannen
konsulterats vid inköp av IT-produkter. IT har även assisterat vid tillfällen
då omedelbar informationsutgivning måste ske. IT har även arbetat
ordentligt med JFs nya hemsida som publicerades i samband med
föreningens 170-års firande.

Juristjouren
Juristjouren har under 2014 bedrivit sin rådgivande verksamhet under två
kvällar i veckan. Varje vecka har jouren haft ett stort antal ärenden som
inte kunnat besvaras på grund av person- och tidsbrist. Flera organisationer
och myndigheter i det lokala samhället hänvisar numera till juristjouren då
privatpersoner söker juridisk assistans i ämnen relevanta för jourens
verksamhet. Juristjouren har etablerat sig som både en uppskattad tjänst
för det lokala samhället och en bra erfarenhet för de aktiva i Juristjouren.

Press Judicata

Föreningens tidning har under året varit mycket omtyckt bland dess läsare
och har kontinuerligt förbättrats. Det har påpekats att det förekommit vissa
redaktionella fel i enstaka nummer men detta förbättrades löpande under
året. Kvalitativt har tidningen fått ett lyft.

PR-gruppen
PR-gruppen har jobbat flitigt och hårt under året. PR-gruppen har strävat
efter att allas åsikter och önskningar ska kunna tillgodoses vid
marknadsföring. Tydliga mallar och rutiner för användande av PRgruppens tjänster har också skapats under året. Detta har lett till att
kommunikationen med PR-gruppen förbättrats och att ärenden kan
hanteras på ett effektivare sätt.

Scholaris
Scholaris har ökat användandet av facebook som marknadsföringskanal
för att uppmärksamma tjänster som marknadsförs på deras hemsida.Under
året förekom att andra grupper i föreningen förbigick Scholaris och
marknadsförde tjänster själva. Detta förminskar Scholaris funktion för
föreningen och är därför inte önskvärt. Detta förbättrades efter kontakt
med berörda grupper.

Näringslivsgruppen
Till höstterminen 2014 trädde ett tidigare stämmobeslut i kraft och de
tidigare separata marknads- programgrupperna slogs ihop till ett,
näringslivsgruppen. Denna leds av näringslivsansvarig styrelseledamot
som finns tillgänglig för att bidra med ett sponsorperspektiv också i
styrelsearbetet.

Arbetet med instiftandet av näringslivsgruppen har gått bra och
feedbacken från våra samarbetspartners har varit positiv.
Sammanslagningen av grupperna och begränsningen till en kontaktperson
har varit något som länge efterfrågats av byråerna och utfallet av denna
ändring har varit positiv för båda parter. Arbetsfördelningen i gruppen är
något vi jobbat på under terminens gång och i dagsläget finns det en tydlig
ansvarsfördelning där det finns en bättre helhetsbild över en
samarbetspartners hela engagemang ä vad som tidigare varit möjligt.
Samarbetet med Proinspektor har under terminens lopp också fördjupats
och resulterat i både nya tankar kring hur vi ska närma oss potentiella nya
samarbetspartners men också uppföljning och strukturering av de paket vi
kan erbjuda dem.
Sponsorläget är i stort sett oförändrat. Medan vi har tappat en sponsor så
har vi också knutit till oss en ny huvudsamarbetspartner i form av
Cederquist. Flera försök har under terminen gjorts att knyta en ny
samarbetspartner till föreningen och medan förhandlingar har bedrivits
med flera intresserade parter så har ett slutgiltigt avtal inte kunnat uppnås.
Läget ser dock gott ut inför förhandlingarna i 2015.

Juridiska Studierådet
Under året har Studierådets ledamöter som vanligt representerat
föreningen i olika nämnder/ kommittéer/grupper inom Uppsala universitet,
främst på Juridiska institutionen. Ledamöterna arbetade mycket vid
framtagande av kommande årets fördjupningskurser och framförde att
utbudet av kurser upplevdes som begränsat trots utökat antal platser.
Terminsskyddsombud har vidare närvarat vid kursråd samt tagit emot
klagomål från studenter på vissa terminskurser, något som Studierådet gått
vidare med.
Studierådet hade egna möten ungefär var tredje vecka där alla ledamöter
informerade om vad som pågick inom deras ansvarsområden. Även frågor

gällande utbildning samt studenternas klagomål har tagits upp och
diskuterats. Protokoll fördes på dessa möten.
Studierådet representerade som vanligt Uppsala på JURO-mötena, som
infaller två gånger per termin. På mötena diskuterades främst
fördjupningskursutbuden och möjligheterna till digitala tentor på
lärosätena. Organisationens stadgar uppdaterades för att stämma bättre
överens med verksamheten.
Studierådets ledamöter har aktivt deltagit i arbetet med de nya lokalerna i
kvarteret Munken och frågor om bl.a. lokalernas planlösning och möjliga
ombyggnationer för att bättre passa juriststudenterna.
I början av både vårterminen och höstterminen anordnades
Bokbytardagarna. Evenemanget var väldigt populärt och uppskattat av
studenterna. Det nyligen införda datorbaserade systemet för att
katalogisera böckerna samt spåra försäljningen användes under året
mottogs väl av både försäljningspersonal och kunder.
Uppstartsprogrammet
Studierådet startade projektet Uppstartsprogrammet där studenter på
terminskurs 1 ges möjlighet att få en mentor som läser senare termin.
Projektet syftar till att ge recentiorerna på juristprogrammet en smidigare
övergång till universitetsstudierna. Idén med projektet är att under
juriststudenternas första halvår erbjuda kontakt med äldre studenter vid
fakulteten som kan ge vägledning, och på så sätt förbättra recentiorernas
studiemiljö. Uppstartsprogrammet har blivit mycket uppskattat av både
studenter och fakulteten.
Föreläsningar
Under vårterminen genomfördes projektet Uppstart där studenter på
terminskurs 1 gavs möjlighet att delta i föreläsningar om studieteknik,
retorik och studenthälsa. Projektet syftade till att ge en introduktion till

universitetsstudier och föreläsningar hölls av både professorer och
studenter för att möjliggöra diskussioner från olika perspektiv.
Uppstartsföreläsningarna var välbesökta och uppskattade av recentiorerna.
Under december hölls också en uppskattad föreläsning om advokatyrket
och advokatetik av Claes Langenius från Hammarskiöld & Co som var
öppen för alla.
Årets lärare
I slutet av vårterminen anordnades traditionsenligt en omröstning om vem
som har varit ”Årets lärare”. Priset delades ut till Alexandra Laurell på
diplomeringsceremonin.
Samarbete med Studenthälsan
Studierådet fortsatte under året samarbetet med Studenthälsan kallat
”Utveckla och optimera dina studievanor!” vari studenter fick möjlighet att
lära sig att på ett bättre sätt hantera studierelaterad stress.
Ändring av kursupplägget på terminskurs 3
En undersökning genomfördes gällande en eventuellt ojämn
arbetsbelastning mellan terminerna, främst med fokus på terminskurs 3.
Studierådets presidium föredrog undersökningens resultat för T3:s lärarlag
varpå dessa beslutade att lägga om kursen för att mildra arbetsbördan.
PM-stuga
Studierådet har ordnat och ämnar även i fortsättningen ordna PM stugor
för terminskurs 1. Detta har under året anordnats i mitten av varje termin.

Valberedningen
Under år 2014 har valberedningen arbetat mycket med att försöka förbättra
intervjuförfarandet. Perioden under vilken intervjuerna hålls har förlängts

och intervjutiden har utökats från 15 minuter till 20 minuter.
Valberedningen började också hålla gruppintervjuer när många poster
lyses, men färre ansökningar än platser kommer in. Under 2014
tillämpades det på klubbverksansökningarna. Gruppintervjuerna gick till
på så sätt att valberedningen höll en redovisning om vad ämbetet innebär,
sedan fick samtliga sökande fylla i ett formulär och sedan lämnas
möjlighet till individuell tid med valberedningen för de som önskade det.
Vi hade även ett valberedningsmingel under hösten där vi utvecklade
konceptet lite. Med tanke på att tidigare mingel besökts nästan uteslutande
av nuvarande ämbetsmän vilket har lett till att nya ämbetsaspiranter inte
dykt upp i den skala som skulle vara önskvärt. Därför anordnade
valberedningen ett event som endast var till för de som inte var ämbetsmän
sedan tidigare.
År 2014 lade valberedningen större vikt vid om den som sökte redan hade
ett ämbete vid nomineringarna. Det gjorde vi för att försöka få in fler nya
ämbetsmän i föreningen, vilket verkligen lyckades. År 2014 anslöt sig
många nya medlemmar och väldigt många sökte poster redan efter sin
reccevecka. Sammantaget har 2014 innehållit vissa reformer i
valberedningens arbete, men framförallt många nya ämbetsmän som
kommer göra ett fantastiskt jobb i föreningen.

Bilaga 2
Bilaga 3

Styrelsens proposition om kårstatus

Med anledning av den utredning som genomförts under våren anser
styrelsen att Juridiska föreningen i Uppsala bör ansöka om kårstatus för
Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Redan idag sköter
föreningen de facto studiebevakningen på Juridiska fakulteten via
föreningens utskott, Juridiska studierådet, på delegation från Uppsala
studentkår. Genom att formellt bli en studentkår kan föreningen
långsiktigt planera för studiebevakningen och erhålla statliga bidrag.
Bidragen kan användas för arvodering av personer för att sköta
studiebevakning på ett bättre sätt än idag. Att bli en egen studentkår
innebär även att beslutsfattandet inte kommer att baseras på
partipolitiska åsikter och uppfattningar som hos Uppsala studentkår.
Att bli en studentkår kommer inte att kräva några förändringar av
föreningens verksamhet. Däremot anser styrelsen och författarna till
utredningen att organisatoriska förändringar skulle göra att föreningen
blir en bättre kår och en mer välfungerande organisation överlag.
Exempel på förändringar som bör övervägas är att, likt majoriteten av
Sveriges studentkårer, införa ett fullmäktige, samt att arvodera
ordförande och vice ordförande för att dessa på heltid ska kunna verka
för föreningen och studiebevakningen. Detta skulle kräva att
föreningens stadgar revideras. Vi föreslår därför att styrelsen ska
uppdras tillsätta en arbetsgrupp som utreder frågan vidare och
presenterar ändringsförslag. Vid en andra läsning av föreslagna
ändringar kommer det ha beslutats av universitetets styrelse huruvida
kårstatus erhålls eller inte, och organisationsförändringarnas
genomförande kan stoppas om så inte är fallet.

Juridiska föreningens styrelse föreslår därför:
att

Juridiska föreningen i Uppsala ska ansöka om kårstatus för Juridiska
fakulteten vid Uppsala universitet undantaget det geografiska området
Campus Gotland för perioden 1 juli 2016 - 31 juni 2019

att

stämman uppdrar åt styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att
1. utarbeta och skicka in ansökan

2. till föreningsstämman i februari 2016 göra en organisationsöversyn,
utreda behov av stadgeändringar samt lägga fram förslag till dessa

Juridiska föreningen i Uppsalas utredning om
kårstatus
1. Bakgrund
Under hösten 2012 genomförde Juridiska föreningens (JF) styrelse en utredning
kring en potentiell framtid för föreningen som studentkår. Utredningen
presenterades på decemberstämman 2012 och innehöll även ett förslag om att
JF skulle ansöka om kårstatus för perioden 2013-2016. Stämman valde dock att
inte bifalla förslaget utan beslöt att saken skulle utredas vidare. Det ansågs
också att föreningen inte var redo för att ansöka om kårstatus, då
medlemsantalet inte kunde säkerställas. Medlemsantalet är en avgörande faktor
för huruvida en studentsammanslutning kan erhålla kårstatus, och under 2013
infördes därför ett nytt medlemssystem för att komma tillrätta med de osäkra
siffrorna.

Denna utredning syftar inte till att ta ställning för eller emot att ansöka om
kårstatus, utan att presentera underlag för omröstningen som kommer att hållas
på föreningsstämman den 24 maj. Utredningen vill lyfta fram både för- och
nackdelar med en eventuell kårstatus och för detta har författarna bakom
utredningen bland annat talat med Juridiska föreningen i Lund, vilken är den
enda juridiska föreningen i Sverige som i dagsläget är en kår. Vidare har visst
informationsutbyte skett med Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN),
Farmacevtiska studentkåren och Uppsalaekonomerna. Sedan den förra
utredningen som gjordes under hösten 2012 har kårlandskapet i Uppsala
förändrats. Såväl UTN som Gotlands studentkår Rindi erhöll kårstatus under
2013 och tillsammans med Uppsala studentkår och Farmacevtiska studentkåren
finns det idag fyra studentkårer vid Uppsala universitet.

Att ansöka om kårstatus för Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är ett
sätt att i större utsträckning uppnå föreningens syfte att på ett tillfredsställande
sätt kunna främja och bevaka medlemmarnas intressen vad avser
utbildningsfrågor. I föreningens stadgar står följande:

1 kap. § 2

Föreningen har till ändamål att gynna de juridiska studierna genom att främja
och bevaka medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor,
studiesociala frågor och arbetslivsfrågor. Föreningen ska dessutom verka för
sammanhållning mellan juriststuderande och förmedla kontakt mellan dem och
andra jurister.

1. Vad krävs för att bli en studentkår?
1. Kriterier
Enligt kap 4. § 9 i Högskolelagen ska en kår bestå av en “Sammanslutning av
studenter vid en högskola som har som huvudsakligt syfte att bevaka och
medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättning för studier vid
högskolan”.

Ovanstående paragraf utgör själva grundstenen vid ansökan om kårstatus vid
universitet eller högskola. I lagen finns även ytterligare krav som behöver
uppfyllas för att kårstatus ska kunna erhållas. Detta inkluderar bland annat att
kårstatus ska ansökas för en avgränsad del av universitetet, i vårt fall Juridiska
fakulteten. Det innebär vidare att sammanslutningen ska erbjuda alla studenter
inom sökt område att bli medlemmar samt att stadgarna ska innehålla viss
grundläggande organisationsstruktur.

1. Antalet medlemmar
Enligt lagen kan endast en sammanslutning inneha ställning som studentkår
inom ett angivet verksamhetsområde. Om flera studentsammanslutningar gör
anspråk på en sådan ställning ska universitetet avgöra vilken sammanslutning
som bäst representerar studenterna inom verksamhetsområdet. Bedömningen av
olika sammanslutningars förankring bland studenterna ska göras utifrån
medlemsantal och inte utifrån någon värdering av sammanslutningarnas
verksamhet eller av dem framförda åsikter. Detta framgår av prop. 2008/09:154
s. 33 och 56. Det är universitetets styrelse som beslutar i frågan. Ett universitets
beslut att ge en sammanslutning ställning kan enligt studentkårsförordningen
(2009:769) § 10 överklagas till Överklagandenämnden för högskolan (ONH).

Ett överklagande gällande vilken sammanslutning som skulle representera
studenterna inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet
lämnades in av Uppsala studentkår vid den föregående ansökningsperioden.
Detta efter att universitetet beviljat UTN kårstatus framför Uppsala studentkår.
ONH kom i sitt beslut (Beslut 2013-06-14 reg. 25-242-13) fram till att en
undersökning bland studenterna, som klart visade att UTN hade större stöd än
Uppsala studentkår,
inte kunde vara grund för beslutet om kårstatus.
Motiveringen till beslutet var att medlemsantalet, enligt förarbetena, ska ligga
till grund för bedömningen och att andra faktorer enbart ska tas hänsyn till om
medlemsantalen i sammanslutningarna är mycket jämna.

1. Ansökningsförfarande
Av 3-4 §§ Studentkårsförordningen (SFS 2009:769) framgår att ansökan lämnas
in till universitetet och att beslut om kårstatus gäller för tre år. Det är upp till
varje universitet att ställa upp kriterier för ansökningsförfarandet. År 2012
beslutade universitetet att ansökan skulle innehålla information om vilken del

av universitetet som sammanslutningen ville erhålla kårstatus för. Vidare skulle
den innehålla uppgifter om antalet medlemmar, en försäkran om att
sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i
utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid universitetet
samt sammanslutningens stadgar. Detta enligt beslut av Prorektor 2012-11-06
(UFV 2012/1826). Därmed kommer, om samma tidsramar hålls vid kommande
ansökningsperiod, beslut om kriterier att meddelas i november 2015 och
inlämning av ansökan ske i början av år 2016.

JF uppfyller idag alla de kriterier som lagen efterfrågar och de kriterier som då
fastställdes av universitetet för ansökan. Utifrån tidigare nämnda förarbeten,
samt Uppsala studentkårs överklagande, är det medlemsantalet som kommer att
vara den avgörande faktorn vid universitetets bedömning av huruvida JF kan
erhålla kårstatus. Det betyder att föreningen kommer att behöva säkerställa att
föreningen har ett högre antal medlemmar som är inskrivna på Juridiska
fakulteten än den sammanslutning som idag innehar kårstatus för fakulteten, det
vill säga Uppsala studentkår.

1. Den studiebevakande verksamheten
1. Studiebevakningen idag
Sedan hösten 2011 finns ett sektionsavtal mellan JF och Uppsala studentkår,
som innebär att Juridiska Studierådet (Studierådet), som är en del av JF,
representerar samtliga juridikstuderande vid Juridiska fakulteten i Uppsala. I
realiteten svarar Studierådet för all den lokala studiebevakningen för
juriststudenter på juristprogrammet.

Studierådet representerar juriststudenternas intressen på juridiska institutionen
genom att bedriva studentpåverkan i Fakultetsnämnden, Utbildningsutskottet,
arbetsgruppen för lika villkor, valberedningen för juridiska institutionen,
rekryteringsgruppen, dispensnämnden, stipendienämnden, samrådsgruppen för

biblioteket samt intendenturstyrelsen. På central nivå representerar Studierådet
juriststudenterna i Akademiska senaten och områdesnämnden för humaniora
och samhällsvetenskap. Studierådet tillvaratar även juriststudenternas intressen
i Uppsala studentkår genom representation i presidieutskottet, valberedningen
för kåren samt interna grupper inom kåren. Vidare anordnar Studierådet
föreläsningar och workshops samt andra studierelevanta arrangemang som är av
intresse för studenter vid Juridiska fakulteten. Olika typer av undersökningar
utförs även kontinuerligt för att lyfta fram de viktigaste frågorna för studenterna
på fakulteten. Dessa utgör därmed grundstommen för vilka frågor som ska
drivas utöver den sedvanliga studiebevakningen.

1. Studiebevakningen i framtiden
Studiebevakning är ett av de viktigaste och mest effektfulla redskapen som
studenterna vid fakulteten har för att påverka både utbildningskvalitén och
utbildningens riktning. Det är därmed av yttersta vikt att den bedrivs på ett
smidigt och effektivt sätt. En nackdel med att, som i dagsläget, bedriva
studiebevakningen på mandat från Uppsala studentkår är att de frågor som är
viktigast för juriststudenterna sällan får det fokus de förtjänar. Exempel på detta
är att lokalfrågan, frågan om terminstentor och arbetsmiljön på
juristprogrammet inte drivs lika starkt av Uppsala studentkår och att dylika
frågor riskerar att hamna i skymundan, eftersom studiebevakningen sker
övergripande centralt istället för lokalt. Detta medför också att makten över
vilka frågor som ska drivas på rektorsnivå ligger längre bort från oss
juriststudenter enligt det upplägg vi har idag, än det skulle göra om JF var en
fristående studentkår. Vidare går mycket av studiebevakarnas tid och energi åt
till att närvara på möten som inte alltid är av relevans för juriststudenterna samt
marknadsföra och representera Uppsala studentkår i stort.

En fördel med att ha studiebevakningen knuten till Uppsala studentkår är att
kåren är en stor organisation med befintlig organisationsstruktur och mångårig
erfarenhet. Det finns även möjlighet till utbyte mellan studiebevakande organ
på de fakulteter som Uppsala studentkår representerar.

Det största problemet kvarstår dock; att de frågor Uppsala studentkår driver inte
grundas på frågor lyfta utifrån den lokala studiebevakningen vid fakulteterna,
utan på politiska ställningstaganden av ett partipolitiskt fullmäktige. Om JF
skulle bli en egen kår skulle detta problem inte uppstå, då föreningen är en
partipolitiskt obunden organisation. Därmed skulle även risken för att
juriststudenternas intressen trycks tillbaka till förmån för kårpartiernas agendor
minska, och föreningen skulle kunna ägna sig åt det som ska vara en
studentkårs kärnverksamhet - studiebevakning.

För att passa in i JF:s verksamhet som kår skulle Studierådet behöva genomgå
en del förändringar. Föreningens interna ansvarsfördelning mellan ordföranden
för JF, ordföranden för Juridiska Studierådet samt vice ordförande för Juridiska
Studierådet skulle behöva ses över och struktureras upp. Detta för att säkerställa
att inget dubbelarbete sker och att uppdelningen är tydlig för alla parter. Hur
och på vilket sätt dessa förändringar kommer att se ut i sin slutgiltiga
utformning är idag svårt att säga. Däremot är det viktigt att redan nu flagga för
att förändringar med största sannolikhet kommer att ske.

1. Ekonomi och administration
1. Bidrag
Sedan kårobligatoriets avskaffande år 2010 får studentkårer ett visst
ekonomiskt stöd från stat och universitet. Enligt prop. 2008/09:154 ska
universitet och högskolor fördela ett statsbidrag för verksamhet med
studentinflytande till sina studentkårer. Vidare anges i samma proposition att
universitet och högskolor inom ramen för sina utbildnings- och
forskningsanslag bör kunna stödja studentkårerna finansiellt, eftersom
studenternas inflytande primärt syftar till att stärka utbildningens kvalitet.
Enligt Uppsala universitets årsredovisning för 2014 beslutade Rektor i februari
2013 om ett samlat stöd årligen, under perioden 2013-07-01 – 2016-06-30, om
300 kr per helårsstudent, beräknat på antalet helårsstudenter från föregående år.

Det är viktigt att notera att beloppet är per helårsstudent och inte per medlem.
För JF:s del skulle det innebära att vi får en summa per helårsstudent som
studerar vid Juridiska fakulteten. Det finns inga krav på vad stödet kan eller får
användas till. Ett exempel är Juridiska föreningen i Lund som använder stödet
för att bland annat betala för arvodering av presidialer, vilka också ansvarar för
studiebevakningen. Bidragen till föreningen kommer inte att behöva
särredovisas, utan kraven på redovisning kommer att vara samma som de är
idag.

1. Skattefrihet och sponsring
Om JF skulle erhålla kårstatus, skulle föreningen bli befriad från det så kallade
fullföljdskravet som gäller för allmännyttiga ideella föreningar. Endast skatt vid
inkomst av fastighet skulle behöva betalas enligt 7:16 IL. I nuläget måste
föreningen använda ca 80 % av intäkterna till ett allmännyttigt ändamål. Utan
ett fullföljdskrav kan vi på sikt spara mer pengar, för att med tiden kunna göra
långsiktiga investeringar som kommer föreningens medlemmar till gagn,
exempelvis studentbostäder eller större lokaler.

Föreningens möjligheter att samverka eller bedriva verksamhet i samarbete med
sponsorer skulle inte påverkas av en eventuell kårstatus. Enligt prop.
2008/09:154 har en studentkår, utöver medlemsavgifter och bidrag från
lärosätet, även möjlighet att få intäkter från sponsorer.

1. Administration
En studentkår ska enligt 4:14 Högskolelagen föra ett register över sina
medlemmar och årligen till högskolan redovisa sin verksamhet och hur många
studenter som är medlemmar. På begäran av högskolan ska studentkåren

tillhandahålla högskolan sitt medlemsregister. Arbetet med medlemsregistret är
något som fortgår och vi har idag full täckning på alla medlemmar som skrivit
in sig från vårterminen 2014 och framåt. Som kår skulle det dock kunna vara
aktuellt att undersöka alternativa medlemssystem för att kunna underlätta för
studenter att bli medlemmar. En lösning kan till exempel vara en webbaserad
inskrivning likt den nationerna har idag via uppsalastudent.com.

Den administrativa delen av medlemshanteringen kan sammanfattas med att det
kommer krävas ordning i den nuvarande hanteringen av medlemsregistret. Som
påpekats ovan är registret i dagsläget inte fullständigt och det finns viss risk att
JF vid en eventuell ansökan inte kan styrka det medlemsantal som krävs för att
uppnå kårstatus. Om JF skulle bli en kår, skulle det krävas en kontinuerlig och
noggrann administration av medlemsregistret för att kunna möta de krav som
universitetet ställer på studentkårerna.

1. Organisation
1. Införande av heltidsarvoderat presidium
Organisatoriska förändringar är i sig inte ett krav för att faktiskt uppnå
kårstatus, men för att bli en välfungerande kår och en effektiv organisation är
författarna bakom denna utredning av åsikten att föreningen bör se över sin
egen organisation och överväga om vissa förändringar skulle behöva
genomföras. Ett alternativ är att likt Juridiska föreningen i Lund arvodera
ordförande och vice ordförande. Även om det finns vissa skillnader mellan våra
organisationer, är författarnas åsikt att Juridiska föreningen i Lund har ett väl
fungerande upplägg som troligtvis ligger närmast vad som skulle passa JF i
framtiden. Vi möter till stor del samma utmaningar inom studiebevakningen
och arbetar likartat med frågor rörande till exempel sponsring och
näringslivskontakt. Vidare har vi ungefär lika många medlemmar och delar
samma fokus och mål - att främja juriststudenternas intressen på respektive ort.
Mot bakgrund av detta följer nedan ett förslag baserat på Lunds modell.

Ordföranden skulle, utöver att vara ytterst ansvarig för kårens arbete, ansvara
för utbildningsbevakning och studiebevakning. Detta innefattar bland annat
extern representation på fakulteten och institutionen. Ordföranden skulle även
vara kårens representant i centrala universitetsorgan, samt vara sammankallande
för kårens styrelse. Vice ordförande skulle vara ekonomiskt ansvarig och
hantera kårens budget. Denna post skulle också innefatta ansvar för kontakten
med näringslivet, samarbetspartners, avtalsskrivande och dylikt. Eftersom vice
ordförande hanterar alla budgetfrågor blir det även denna person som i
slutändan blir ämbetsmännens och utskottens kontaktperson gällande
ekonomiska frågor av olika karaktär.

1. Styrelsen
I dagsläget är arbetsbördan relativt jämnt uppdelad mellan de sju
ledamotsposterna i JF:s styrelse. Med det upplägg som redovisats för i
föregående avsnitt skulle ansvaret koncentreras mer till de två
heltidsarvoderade posterna. Detta skulle möjliggöra för övriga
styrelseledamöter att ägna sig åt sina respektive arbetsområden i än större
utsträckning och samtidigt fokusera på att utveckla föreningens
kärnverksamhet. Det yttersta ansvaret och de dagliga rutinerna skulle åligga de
två presidialerna. Det är författarnas uppfattning att omfördelningen av
arbetsbördan inte skulle påverka övriga styrelseledamöters arbete i alltför stor
utsträckning.

Att två styrelseposter har studiebevakning som främsta fokus är positivt.
Ordföranden blir ytterst ansvarig för studiebevakningen men också ordförande
för studierådet kan representera föreningen i olika organ på fakultetsnivå
eftersom föreningen har två studentrepresentantplatser i de viktigaste organen.
Då ordföranden kommer att ha möjlighet att göra detta på heltid, kommer det
att komma studenterna till gagn i ännu större utsträckning än vad som sker idag.
De poster, utöver presidiet, som skulle komma att påverkas mest är
skattmästaren och ledamot med näringslivsansvar eftersom större delen av
deras uppgifter skulle tas över av vice ordförande. Detta behöver dock inte vara
negativt, utan kan tvärtom ge möjlighet till viss omstrukturering och utveckling

av arbetsuppgifterna inom dessa poster. Till exempel kan det ekonomiska
ansvaret och den löpande bokföringen koncentreras till vice ordförande och
skattmästaren istället för att, som i dagsläget, vara utspritt på en grupp
bestående av fyra personer. Ordföranden för det sociala utskottet samt
sekreterarens uppgifter skulle inte påverkas nämnvärt vid omfördelning av
styrelseledamöternas ansvar.

1. Arvodering
Kostnaden för en arvodering bestäms av föreningen. Ett arvoderat presidium
bestående av två personer som arbetar heltid innebär en årlig kostnad på cirka
445 000 kr. Beloppet är beräknat på att den arvoderade ska få ut en summa per
månad motsvarande studiestödet, det vill säga cirka 9900 kr. Med beräkning av
skatt blir bruttolönen 9900 kr / 70% netto = ca 14 143 kr. Till detta tillkommer
även sociala avgifter på ca 31 %, vilket ger en total lönekostnad på ungefär 18
527 kr per arvoderad och månad. Merparten av det ekonomiska bidraget man
får som studentkår skulle kunna användas till arvodering av ett presidium på
heltid. Den rent ekonomiska förändringen för JF som kår skulle alltså främst
märkas i att vi har två personer som på heltid ansvarar för föreningen. Detta
skulle samtidigt innebära att det ansvar som de idag arvoderade
studiebevakarna har skulle tas över av, samt fördelas på, presidiet och
Studierådet.

1. Högsta beslutande organet
Idag är föreningsstämman det högsta beslutande organet inom JF. Ordinarie
föreningsstämma hålls tre gånger per år och samtliga föreningens medlemmar
kallas för att ha möjlighet att göra sin röst hörd avseende budgetfrågor, frågor
rörande verksamheten samt personval. Alternativet till att ha en stämma är att
ha ett fullmäktige. Det är inte heller ett krav för att vara studentkår men

majoriteten av alla svenska studentkårer har ett fullmäktige som högsta
beslutande organ. I Uppsala används formen med fullmäktige hos alla
studentkårer utom Farmacevtiska studentkåren.

Val till fullmäktige kan ske antingen genom direkta eller indirekta val, det vill
säga antingen via röster direkt på personer eller på sammanslutningar såsom
partier. Ett direktvalt fullmäktige innebär att kårens medlemmar, under en
avgränsad tidsperiod, kan kandidera till samt rösta på kandidater till
fullmäktige. De kandidater som får flest röster får representera kårens
medlemmar i det högsta beslutande organet. Hur röstningen går till samt hur
många ledamöter ett fullmäktige kan ha är upp till kåren själv att besluta om.
Detsamma gäller för antalet sammanträden under ett verksamhetsår.

Skillnaden mellan föreningsstämmor och fullmäktige är att stämmor sker via
direkt demokrati där samtliga medlemmar har möjlighet att komma och rösta,
medan fullmäktige sker via representativ demokrati. Ytterst är det stadgan som
reglerar arbetsformerna för det högsta beslutande organet, och vilka beslut som
ska tas där respektive på andra nivåer.

1. JF som studentkår
1. Påverkan på juriststudenterna och medlemmarna
Som studentkår skulle JF ha fullständigt ansvar för den lokala
studiebevakningen och mer långsiktigt kunna driva och genomföra förändringar
som är till gagn för juriststudenter. Med två heltidsarvoderade personer skulle
möjligheterna till en bättre administration och en starkare studiebevakning öka
kraftigt. Även Studierådet är ett viktigt verktyg i detta arbete. En starkare
studiebevakning skulle ge bättre förutsättningar att driva specifika frågor
gentemot fakulteten och det skulle även göra föreningen mer synlig för
juriststudenter på alla terminer. Vidare skulle det öppnas upp en möjlighet till

representation på central nivå för att även där kunna driva frågor som är
relevanta för oss juriststudenter.

För föreningens medlemmar skulle kårstatus innebära mer resurser att lägga på
föreningens utveckling. Genom fullständigt fokus på föreningens verksamhet
från de arvoderade, kan föreningen utvecklas både organisatoriskt och
storleksmässigt. Detta kommer innebära en del arbete som i slutändan skulle
utmynna i en starkare och bättre organiserad förening.

1. Extern påverkan och kårsamverkan
En sak som påtalats i debatten när UTN ansökte om kårstatus för Teknisknaturvetenskapliga fakulteten var att den “samlade studentrösten” som Uppsala
studentkår då ansågs företräda skulle försämras. Under den förra
ansökningsperioden för kårstatus fanns det bara två kårer vid universitetet Uppsala studentkår och Farmacevtiska studentkåren. Idag finns det fyra. Det
har därför vuxit fram en samarbetsform mellan kårerna, “kårsamverkan”, där
kårerna kommit överens om hur studentrepresentanterna i centrala
universitetsorgan som sträcker sig mellan mer än en studentkårs område ska
tillsättas. Exempelvis gäller det konsistoriet (universitetets styrelse), Rektors
ledningsråd, Akademiska senaten, disciplinnämnden samt diverse råd. Vissa
tyngre poster har förhandlats fram i avtalet mellan kårerna och vissa tillsätts på
ett gemensamt valmöte. För JF skulle kårstatus innebära deltagande i
kårsamverksansgruppen och tilldelande av vissa centrala
studentrepresentantuppdrag. Tilldelningen av uppdrag sker baserat på kårernas
storlek i förhållande till varandra. Idag representerar vi på mandat av Uppsala
studentkår i Akademiska senaten och områdesnämnden för humaniora och
samhällsvetenskap.

Om fler föreningar ansöker om kårstatus för sina respektive organisatoriska
områden kommer kårlandskapet att förändras ytterligare. För att en “samlad

studentröst” i framtiden ska finnas gentemot universitet och kommun bör fokus
ligga på att utveckla kårsamverkan som organ. Likt Lunds universitets
studentkårer, som samordnar de nio studentkårerna i Lund och vars syfte är att
utgöra en gemensam plattform för kårernas arbete.

1. Vad händer härnäst?
På föreningsstämman den 24 maj 2015 kommer JF att besluta om huruvida
föreningen ska gå vidare med ansökningsprocessen. Om stämman beslutar att
bifalla förslaget om att ansöka om kårstatus kommer styrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp som under höstterminen 2015 kommer att dels utarbeta ansökan
och dels påbörja arbetet med stadgeändringar och organisationsöversyn som,
om tidsplanen hålls, kommer att presenteras på februaristämman 2016.

Ansökan kommer att ske i början av 2016 och därefter kommer besked att ges
under vårterminen. Under förra ansökningsperioden kom besked i slutet av
februari. Om ansökan bifalles kommer JF att vara en studentkår från och med 1
juli 2016. 2015 års styrelse kommer att arbeta med medlemsregistret under
hösten fram till ansökan och det kommer att åligga 2016 års styrelse att
implementera eventuella omstruktureringar och organisationsförändringar.

Arbetsgruppen för Juridiska föreningens kårutredning våren 2015:
Christina Odengran, Ordförande Juridiska föreningen 2015
Andreas Carlsson, Ordförande Uppsala studentkårs fullmäktige
2014-2015
Fredrik Jonasson, Skattmästare Juridiska föreningen 2015

Sophia Astberg, Ordförande Juridiska Studierådet HT 2014
Eric Lennerth, Ordförande Juridiska föreningen 2013, styrelseledamot
Sveriges förenade studentkårer 2014-2015, Ledamot Uppsala
studentkårs styrelse 2010-2011 samt fullmäktige 2010-2015

Vid frågor, kontakta ordf@jf-uppsala.se

Bilaga 4
Prop. om val av Inspektor
Juridiska föreningens styrelse föreslår
att docent Erika P Björkdahl väljs till Inspektor för Juridiska föreningen i
Uppsala för perioden 2015 – 2018.

Bilaga 5
Prop. om att bilda holdingbolag
Styrelsen föreslår att JF ska starta ett holdingbolag som ska äga våra
andelar i KD och Iustus. Detta för att JF ska undvika risken att bli
skattskyldig. Detta bör införas i stadgan.
Lydelse:
Kap 12 § 6
”I styrelsen till Juridiska föreningen i Uppsalas holdingbolag ska det
finnas fem ledamöter. Inspektor, Proinspektor, Ordförande, Skattmästare
och Ordförande för det sociala utskottet. Beslut om utdelning från
holdingbolaget
ska ske med majoritet och enbart ges till Juridiska föreningen i Uppsala.
Holdingbolagets styrelse sammanträder på kallelse av Ordföranden för
Juridiska föreningen i Uppsala. Ordföranden ska kalla till sammanträde
om så begärs av minst två styrelseledamöter, dock minst två gånger per
år.”

Förslag för Bolagsordning JF Holding AB
Bolagsordning [JF Holding] AB
§ 1. Företagsnamn
Aktiebolagets företagsnamn är [JF Holding] AB.
§ 2. Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Uppsala.
§ 3. Verksamhet
Aktiebolaget ska bedriva kapitalförvaltning och annan därmed och med
den verksamhet som drivs av Juridiska föreningen i Uppsala (org.
817600-1678) förenlig verksamhet.
§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 50 000 kronor och högst 200 000 kronor.
§ 5. Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 500 och högst 2 000 st.
§ 6. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med
högst fyra styrelsesuppleanter. I styrelsen ska ingå inspektor, proinspektor och ordföranden i Juridiska föreningen i Uppsala. Den senare
ska vara styrelsens ordförande.
Övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanterna väljs varje år på en
årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
§ 7 Revisor
Bolaget skall ha en revisor, med eller utan revisorssuppleant, eller ett registrerat
revisionsbolag.
§ 8. Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande.
Ordföranden skall kalla till sammanträde om så begärs av minst två

styrelseledamöter, inspektor eller pro-inspektor. Kallelse ska utgå minst
två veckor innan mötet via mail till samtliga styrelseledamöter och
suppleanter.
Kallelse till årsstämma ska ske högst sex veckor och minst två veckor före
årsstämman.
§ 9. Årsstämma
Årsstämma skall hållas årligen inom sex månader från utgången av det
föregående räkenskapsåret.
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och
koncernrevisionsberättelsen .
7. Beslut om
8. a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.
9. b) Disposition av aktiebolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, när
sådan förekommer.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
13. Val av styrelse.
14. Val av revisor.
15. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller bolagsordningen.
§ 10. Räkenskapsår
Aktiebolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

Bilaga 6
Prop. om ändring av 3 kap 1 § Juridiska föreningens stadgar
Syfte
I sista meningen i 6 kap 7 § i Juridiska föreningens stadgar står följande:
”Vid val till Studierådet äger samtliga inskrivna vid juridiska fakulteten
rätt att kandidera till dessa poster. Samtliga inskrivna vid juridiska
fakulteten har rösträtt i detta val.”
Bakgrunden till detta är att Juridiska Studierådet via ett avtal med Uppsala
studentkår har rätt att bedriva all studiebevakning vid juridiska fakulteten
och att medlemskap i Juridiska föreningen inte ska vara ett krav för
ledamotskap i Juridiska Studierådet.
I 3 kap 1 § i Juridiska föreningens stadgar står följande:
”Personer som är förtroendevalda av föreningsstämman eller styrelsen är
föreningens ämbetsmän om inte annat anges. Personer som är
förtroendevalda vid val till studiebevakare har rätt att vara föreningens
ämbetsmän.”
Vid en läsning av dessa två bestämmelser framgår att studiebevakare har
möjlighet att välja om de vill vara ämbetsmän i Juridiska föreningen,
medan den valfriheten inte uppställs för förtroendevalda ledamöter av
Studierådet. Det är styrelsens uppfattning att det är orimligt om en person
som ställer upp till val som ledamot av Studierådet, men som inte är
medlem av Juridiska föreningen och som inte heller önskar vara medlem
av Juridiska föreningen, ska vara ämbetsman inom Juridiska föreningen.

Likaså är det orimligt om en person som inte erlagt medlemsavgift till
Juridiska föreningen och därmed inte tecknat medlemskap kan göra
anspråk på ämbetsmannaskap inom Juridiska föreningen.

Därför föreslår Juridiska föreningens styrelse
att lydelsen av 3 kap 1§ ändras enligt följande:
”Personer som är förtroendevalda av föreningsstämman eller styrelsen är
föreningens ämbetsmän om inte annat anges. Personer som är
förtroendevalda ledamöter av Studierådet eller valda till studiebevakare
och som är medlemmar av Juridiska föreningen har rätt att vara
föreningens ämbetsmän.”

Bilaga 7
Motion om ändring av 7 kap 4 § i föreningens stadgar
att 7 kap 4 § i föreningens stadgar ändras till ”Stipendienämnd är ej behörig att
inneha föreningens stipendier”.
Motivering och bakgrund:
JF delar varje år ut ett antal stipendier till juriststudenter som utmärkt sig
genom goda studieresultat. Kriterierna för att erhålla stipendier är strikt
objektiva och baseras enbart på antal lästa högskolepoäng och betyg i dessa. En
ytlig efterforskning gör det lätt att på förhand göra en preliminär bedömning av
ens egna chanser att få ett sådant stipendium.
7 kap 4 § i föreningens stadgar lyder:
”Stipendienämnd och ämbetsmän är ej behöriga att inneha föreningens
stipendier.”

Om du som medlem bedömer att du har goda chanser att få stipendiet har du tre
alternativ. Du kan, om du inte är ämbetsman, underlåta att söka ett ämbete, för
att därmed vara behörig att söka stipendium. Du kan, om du är ämbetsman,
hoppa av ditt ämbete, för att därmed vara behörig att söka stipendium. Eller så
kan du fortsätta att vara ämbetsman, vilket då gör att du ger upp en god eller
ibland så gott som säker chans att få ett stipendium.
Inget av de tre alternativen är önskvärda. Att folk som vill engagera sig
underlåter att göra det för att de då går miste om ett stipendium kan inte vara
positivt. Särskilt avhopp kan dessutom innebära problem för den löpande
verksamheten av föreningen. Samtidigt går det knappast att kritisera den som
ger upp sitt ämbete när utsikterna till en så pass stort finansiellt tillskott bedöms
som goda. Vi är trots allt studenter.Jag själv avgick från mitt ämbete i samband
med februaristämman eftersom jag bedömde att jag hade goda chanser att få ett
stipendium. Det vore kul att engagera sig i föreningen som ämbetsman igen,
men jag vet att mina chanser att få stipendium kommer att vara ännu större
nästa vår, och om det då fortfarande är omöjligt att få stipendiet som
ämbetsman har jag starka incitament att inte söka något ämbete. Och jag är
förmodligen inte ensam.
Icke-ämbetsmannakravet tillkom möjligtvis i en tid då
marknadsföringskanalerna för
stipendiet var mer begränsade, och en rädsla fanns att det mest skulle bli
ämbetsmän som sökte. Det är knappast aktuellt längre. Att kriterierna dessutom
är helt och hållet objektiva gör ju att stipendiet i vilket fall som helst kommer
att gå till den som med sina studieresultat gjort sig mest förtjänt av det. Jag
anser att det är en självklarhet att det att man är ämbetsman varken ska ge en
fördel eller en nackdel i ansökningsförfarandet.
Att ändra ordningen kräver stadgeändring, vilket kräver tre fjärdedelars
majoritet på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Med hopp
om ett andra beslut i december hoppas jag därför att majstämman med kraft
bifaller motionen.
/Hjalmar Dunås, ämbetsman maj 2013 till februari 2015

Bilaga 8
Motion om stadgeändring
Förra stämman motionerade jag om att Juridiska föreningen skulle sluta vara
med i det nordiska samarbetet, vilket även innehöll en konsekvensändring av
stadgan. Det som står i stadgan om nordiska veckor - att en nordisk sekreterare
och assistenter ska väljas - garanterar på intet sätt nordiska veckors fortlevnad
som vissa verkade anta på stämman och därför motsatte sig just den delen av
motionen. Det skulle gå att gå ur samarbetet, nolla budgeten och så vidare med
enkel majoritet utan att ändra stadgan, vilket gör att punkten saknar en
skyddande funktion.
Det är bara en anomali i stadgan, inga andra ämbeten förutom styrelseposter,
valberedningen, Studierådets presidialer och chefredaktören står i stadgan. Bara
det viktigaste borde stå i stadgan, jag anser därför att den punkten borde tas
bort.
Jag yrkar
att
4 kap. § 10 e) stryks ur stadgan
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