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 föroch 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.

2. Vad krävs för att bli en studentkår?
2.1 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.

2.2 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.

2.3 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

3. Den studiebevakande verksamheten
3.1 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.

3.2 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.

4. Ekonomi och administration
4.1 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.

4.2 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.

4.3 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.

5. Organisation
5.1 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.

5.2 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

heltidsarvoderade

skulle
posterna.

ansvaret
Detta

koncentreras
skulle

mer

möjliggöra

till
för

de

två

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.

5.3 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.

5.4 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.

6. JF som studentkår
6.1 Påverkan på juriststudenterna och medlemmarna

Som

studentkår

studiebevakningen

skulle

JF

och

mer

ha

fullständigt

långsiktigt

ansvar

kunna

driva

för
och

den

lokala

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.

6.2 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.

7. 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
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