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PROPOSITION ANGÅENDE VALBARHET TILL KÅRENS STYRELSE OCH
STUDIERÅDET
BAKGRUND
I april i år lade styrelsen en proposition innehållande bland annat förslag på stadgeändringar
rörande valbarhet till viktiga förtroendeuppdrag inom kåren när man samtidigt antingen är anställd vid Uppsala Universitet eller innehar förtroendeuppdrag i beslutande organ i en annan
förening eller kår. Denna proposition röstades delvis ned då den i denna del ansågs för dåligt
underbyggd bland annat med hänsyn till doktorander. Styrelsen har inför denna stämma tagit
med sig synpunkterna från förra stämman och valt att lägga fram en reviderad proposition.

SYFTE
Propositionen kan delas upp i tre delar. Den första delen avser kårens styrelse, den andra delen
avser Studierådet och den sista delen avser doktorander vid juridiska fakulteten.

1. KÅRENS STYRELSE
Kårens styrelse skall alltid verka för kårens bästa. Att kunna fatta beslut utan att känna sig
hindrad av antingen anställning eller annat förtroendeuppdrag som skapar en intressekonflikt
är av yttersta vikt. Styrelsen har en lojalitetsplikt gentemot kåren, dock kan en situation uppkomma där man genom anställning eller annat förtroendeuppdrag hamnar i en konflikt med
andra sådana lojalitetsplikter. Därför bör kårens styrelse förhindras att, under sin ämbetsperiod,
dels inneha anställning vid Uppsala universitet och dels inneha annat beslutsfattande förtroendeuppdrag inom andra kårer. Syftet är inte att förbjuda engagemang utanför JF, utan att försäkra
att en sittande styrelse inte försätts i en sådan situation där en intressekonflikt kan uppstå.

1.2 ANNAT BESLUTSFATTANDE FÖRTROENDEUPPDRAG
Med annat beslutsfattande förtroendeuppdrag avses:
• Styrelseuppdrag i annan studentkår
• Position inom ledningsgrupp i annan studentkår
Med anledning av frågorna kring kårfullmäktige i Uppsala Studentkår som uppkom vid aprilstämman i vår så vill styrelsen poängtera att enbart en position i fullmäktige inte ska innefattas
av propositionen, då fullmäktige enligt styrelsen är att likställa med en beslutsfattande föreningsstämma.
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2. STUDIERÅDET
Studierådet består i dagsläget av en (1) ordförande, en (1) vice ordförande, en (1) studiebevakare, (12) ledamöter med fokus på studiebevakning och tre (3) ledamöter med fokus på studieförbättring. Studierådets studiebevakande del behandlar frågor om kårens roll gentemot universitetet, dels genom terminsombuden som är en viktig kontaktpunkt för studenter i olika terminer
men även genom sin övergripande studiebevakande verksamhet. I arbetet förekommer information och beslut av känslig karaktär som kräver att kårens medlemmar som studerar på grundeller avancerad nivå alltid sätts i första hand. Det kan framförallt förekomma intressekonflikter
vid en anställning som exempelvis amanuens där man får en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare och då kan få svårare att driva igenom kårens frågor mot universitetet. Vad gäller doktorander, som bedriver studier på forskarnivå, finns det en risk att det inom Studierådet diskuteras vissa specifika anställda vid juridiska fakulteten. Det vore därför inte lämpligt om en anställd doktorand är med och diskuterar dessa frågor, då det kan röra sig om doktoranden själv
eller någon av dennes nära kollegor. Även fast doktorander i högskoleförordningen benämns
som studerande1, har doktoranderna en annan ställning än studenterna som studerar på juristprogrammet eller juridiskt grundår – d.v.s. de studenterna som Studierådet ska representera
gentemot juridiska fakulteten.
Den studieförbättrande delen av Studierådet, d.v.s. de tre (3) ledamöterna som endast ägnar sig
åt studieförbättrande verksamhet, hanterar inte samma känsliga ärenden. Möjligheten för amanuenser, doktorander eller andra anställda vid universitetet att vara en del av den gruppen begränsas inte.

3. DOKTORANDER OCH AMANUENSER
Kåren ger i sina stadgar doktorander möjlighet att vara medlemmar och således även möjlighet
till engagemang i kårens styrelse och i Studierådet. Problematiken som diskuterats på tidigare
aprilstämma är att doktorander är anställda vid universitetet samtidigt som de är medlemmar i
kåren och måste kunna representera sig själva i sin egen kår. Därför krävs ett stadgande som
tar hänsyn till detta om doktorandsengagemang ska begränsas.

STYRELSENS FÖRSLAG
Styrelsen föreslår mot bakgrund av ovan:
Att

under 3.1 i föreningens stadga ta bort andra meningen med lydelsen:
”Personer som är förtroendevalda ledamöter av Studierådet eller valda till studiebevakare och som är medlemmar av Juridiska föreningen har rätt att vara
föreningens ämbetsmän.”

1

Högskoleförordning (1993:100) 5 kap. 2 §.
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3.1 får följande lydelse:
”Personer som är förtroendevalda av föreningsstämman eller styrelsen är föreningens ämbetsmän om inte annat anges.”

Att

införa en ny 3.2 i föreningens stadga med rubriken Valbarhet med följande lydelse:
”Valbar som ämbetsman är var och en som är medlem i föreningen.
Person som har anställning vid Uppsala universitet är inte valbar till föreningens
studieråd. Om en person som är vald till en sådan post tar anställning vid Uppsala universitet ska styrelsen entlediga denne från sitt uppdrag.
Person som är förtroendevald till styrelseuppdrag eller uppdrag i ledningsgrupp
i en annan studentkår är inte valbar till Studierådet. Om en person som är invald
i Studierådet väljs till ett annat styrelseuppdrag eller position i ledningsgrupp i
en annan studentkår ska styrelsen entlediga denne från sitt uppdrag.”
Samt att omnumrera de efterföljande punkterna i stigande ordning.

Att

byta rubriken på 5.2 från:
”Valbarhet till styrelsen och Studierådet”
till följande lydelse:
”Valbarhet till styrelsen”

Att

under 5.2 ändra det andra stycket med lydelsen:
” Valbar till Studierådet är var och en som studerar vid Juridiska fakulteten vid
Uppsala universitet.”
Till en konsekvensändring med lydelsen:
”Person som har anställning vid Uppsala universitet är inte valbar till föreningens styrelse. Om en person som är vald till en sådan post tar anställning vid Uppsala universitet ska styrelsen entlediga denne från sitt uppdrag.
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Person som är förtroendevald till styrelseuppdrag eller uppdrag i ledningsgrupp
i en annan studentkår är inte valbar till föreningens styrelse. Om en person som
är invald i styrelsen väljs till ett annat styrelseuppdrag eller ledningsgrupp i en
annan studentkår ska styrelsen entlediga denne från sitt uppdrag.”
Att

under 6.8 i föreningens stadga ta bort de sista två meningarna med lydelsen:
”Vid val till Studierådet äger samtliga inskrivna vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet rätt att kandidera till dessa poster. Samtliga inskrivna studenter
vid Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet har rösträtt i detta val.”
6.8 får följande lydelse:
”Val till ämbeten inom utskotten sker enligt av styrelsen fastlagd ordning inför
föreningsstämma. Om föreningsstämman så finner nödvändigt kan fyllnadsval
dock ske även vid annat tillfälle.”
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