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Proposition om stadgeändringar
gällande ämbetsmannabegreppet
Syfte
Ett aktivt jämlikhetsarbete bör vara en central del av Juridiska föreningens
verksamhet. Dels för att kåren representerar alla juridikstuderande, dels för
att kåren ska kunna vara öppen och inkluderande för alla dess medlemmar.
Det förslag till stadgeändringar som presenteras syftar till att byta ut
användandet av ordet ”ämbetsman” till ordet ”förtroendevald”, för att göra
den term vi använder för våra engagerade könsneutral. En sådan förändring
skulle vara den andra i ledet som JF gör efter att recceveckans ombudsman
numera kallas ”recceombud”. Att verka för ytterligare könsneutralitet görs i
strävan att JF ska upplevas som ännu mer öppen och inkluderande för alla
våra medlemmar. Denna strävan är varför denna proposition om
stadgeändring läggs inför stämman.

Styrelsen föreslår därför
att

om de föreslagna ändringarna i propositionen om valbarhet går
igenom andra läsningen anta nedanstående att-satser, annars
återremittera propositionen i dess helhet till styrelsen

att

i föreningens stadga 2:6 ändra ämbetsman till förtroendevald

att

i föreningens stadgas kapitel 3:s rubrik ändra ämbetsmän till
förtroendevalda

att

i föreningens stadga ändra lydelsen av 3:1 till:
Personer som väljs till ett ämbete av föreningsstämman eller
styrelsen är föreningens förtroendevalda om inte annat anges.

att

i föreningens stadga ändra rubriken till 3:1 till Förtroendevalda

att

i ”den nya” 3:2 ändra lydelsen av första stycket till:
Valbar till ämbete är var och en som är medlem i föreningen
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att

i ”den nya” 3:4 ”Fråntagande av ämbete” ändra lydelsen till:
Om förtroendevald allvarligt missköter sitt ämbete kan
styrelsen besluta att denna ska fråntas sitt ämbete. För sådant
beslut krävs enhällighet i styrelsen. Vid mindre allvarliga
förseelser äger styrelsen rätt att utdela varningar till berörda
förtroendevalda. Styrelsen har möjlighet att återinsätta
förtroendevald i tidigare fråntaget ämbete om fråntagandet
visar sig vara uppenbarligen felaktigt.

att

i 6:2 ändra lydelsen till:
Utskotten är ansvariga inför styrelsen. Styrelsen äger fastställa
hur många förtroendevalda som, utöver de styrelseledamöter
som leder dessa, ingår i varje utskott.
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