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Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2008
Protokoll
2008-02-16, kl. 12.00 i Grotiussalen
§1

Stämmans öppnande
Ordförande Antonia Wopenka förklarade stämman öppnad (kl. 12.11).

§2

Val av stämmoordförande
Antonia Wopenka valdes till stämmoordförande.

§3

Val av stämmosekreterare
Johan Sundkvist valdes till stämmosekreterare.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare
Jonas Kjellén och Patrick Gustavsson valdes till justerare tillika rösträknare.

§5

Fastställande av stämmans stadgeenliga utlysande
Stämmans stadgenliga utlysande fastställdes.

§6

Fastställande av föredragningslista
Propositionerna under § 10 anslogs för sent. Stämman godkände att propositionerna togs
upp.

§7

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställdes.

§8

Val av:
a) ledamöter till stipendienämnden
för verksamhetsåret 2008
Ordet lämnades över till valberedningen. Val av tre ledamöter till stipendienämnden (varav
en skall vara ledamot av styrelsen). Sluten omröstning begärdes.
Lina Håkansson valdes till ledamot av stipendienämnden (styrelsens representant)
Isabella Kolakowski valdes till ledamot av stipendienämnden.
Joseph Milberg valdes till ledamot av stipendienämnden.

§9

Propositioner, andra läsningen:
a) Proposition 07/05, andra läsningen, avseende förändring av stadgarna 1:2 (se bilaga 1)
Proposition 07/05 antogs.
b) Proposition 07/07, andra läsningen, avseende förändring av stadgarna 9:1, PJ (se bilaga 2)
Proposition 07/07 antogs.
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§ 10 Propositioner:
a) Proposition 08/01, förslag till budgetändring avseende inköp av diskmaskin (bilaga 3)
Proposition 08/01 antogs.
b) Proposition 08/02, förslag till budgetändring avseende medel till att förbättra den fysiska arbetsmiljön
på Juridicum (bilaga 4)
Proposition 08/02 antogs.
c) Proposition 08/03, angående fastställelse av pris för stödmedlemskap (bilaga 5)
Proposition 08/03 antogs.
§ 11 Övriga frågor.
Fråga uppkom om vad avses med stödmedlemskap. Stämman ansåg dock att det är en
fråga som ligger på styrelsenivå, varför den inte behandlades ytterligare.
§ 12 Stämmans avslutande.
Antonia förklarade stämman avslutad (kl. 12.45)

Ordförande (Antonia Wopenka)

Sekreterare (Johan Sundkvist)

Justerare (Jonas Kjellén)

Justerare (Patrick Gustavsson)

3

Proposition 07/05

Bilaga 1

Förslag till ändring av stadgarna
Angående kapitel 1, Inledande bestämmelser
I 1 kap. 2 § i stadgarna anges vad som är föreningens ändamål. Det är först och främst oklart vad
begreppet ”befordra” innebär. Det har betydelsen ”främja” eller ”gynna” varför styrelsen föreslår
att begreppet byts ut till ordet ”gynna”.
Det är vidare oklart vad som avses med ”näringslivsfrågor”. Menas att föreningen har till
ändamål att främja enbart ”näringslivsfrågor” och inte ”arbetslivsfrågor”? Eller menas att
föreningen ska stödja medlemmars enskilda näringsverksamheter? Eftersom det inte är troligt att
någon av dessa betydelser av begreppet har avsetts eller idag stöds av föreningens medlemmar
föreslår styrelsen att begreppet byts ut.
Styrelsen föreslår stämman att besluta följande ändringar av stadgarna. Andra läsningen.
2§
Nuvarande lydelse:
Föreningen har till ändamål att befordra de rättsvetenskapliga studierna genom att främja och
bevaka medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och
näringslivsfrågor. Föreningen skall dessutom verka för sammanhållning mellan juridikstuderande
och förmedla kontakt mellan dem och andra jurister.
Föreslagen lydelse:
Föreningen har till ändamål att gynna de rättsvetenskapliga studierna genom att främja och bevaka
medlemmarnas intressen, främst vad avser utbildningsfrågor, studiesociala frågor och
arbetslivsfrågor. Föreningen skall dessutom verka för sammanhållning mellan juridikstuderande och
förmedla kontakt mellan dem och andra jurister.
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Proposition 07/07

Bilaga 2

Förslag till ändring av stadgarna
Angående kapitel 9, om föreningens tidsskrift
Styrelsen föreslår stämman att besluta följande ändringar av stadgarna. Andra läsningen.
1§
Nuvarande lydelse:
Ändamålet med tidskriften är att främja den juridiska debatten och i övrigt förmedla sådant som
är av intresse för juridikstuderande. Redaktionen skall i varje nummer avsätta utrymme för
information om föreningens verksamhet.
Föreslagen lydelse:
Ändamålet med tidskriften är att främja den juridiska debatten, i övrigt förmedla sådant som är
av intresse för juridikstuderande samt att vara en informationskanal för Juridiska föreningen. I varje
nummer skall föreningen ha rätt till minst en tiondel av utrymmet för information från föreningen om dess
verksamhet.
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Proposition 08/01

Bilaga 3

Förslag till budgetändring
Avseende inköp av diskmaskin
På juridiska föreningens föreningsstämma, den 8 december 2007, fattades beslut om att avsätta
35 000 kr för inköp av en industridiskmaskin. Efter vidare efterforskningar och jämförelser
mellan olika modeller av industridiskmaskiner anser vi att den diskmaskin som skulle passa
juridiska föreningens behov och även skulle ses som en investering för framtida verksamhet är en
så kallad ”tankdiskmaskin” som skulle kosta ca 45 000 kr inklusive doseringspump, 3 korgar och
installation. Denna diskmaskin anser vi vara både praktisk och effektiv, då disken sorteras i
backar och diskprogrammet endast tar ca 2 minuter. Denna diskmaskin är slittålig och behöver
inte mycket underhåll. Visserligen innehåller den inte någon inbyggd avhärdare men det anses
inte behövligt då Uppsalas reningsverk numera har förbättrat sin avhärdare.
Därför föreslås stämman
Att höja budgetposten för inköp av industridiskmaskin från 35 000 kr till 45 000 kr.
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Proposition 08/02

Bilaga 4

Förslag till budgetändring
Avseende medel till att förbättra den fysiska arbetsmiljön på Juridicum
De senaste årens hälsoundersökningar visar att juridik studerandes hälsa inte alltid är den bästa.
Många lider av ryggbesvär, huvudvärk och stress. Juridiska föreningen har en möjlighet att
genom att tillskuta medel för att förbättra den fysikiska arbetsmiljön påverka studenternas
välmående. Det finns flera praktiska problem som kan leda till så väl stress som fysiska besvär
som enkelt skulle kunna lösas. Tex. är ett problem att det inte finns några skåp på Juridicum så
man tvingas släpa runt på sina böcker hela dagen. Ett annat problem är att det inte finns
tillräckligt med mikrovågsugnar och att man blir störd i grupprummen av folk som letar tomma
rum. De sista nämnd exemplet skulle lätt kunna lösas med fönster i dörrarna. Detta är några av
de problem som vi hoppas bidra till en lösning av genom dessa medel. Att förbättra arbetsmiljön
för studenterna är en viktig fråga för alla juridik studerande och därmed även Juridiska
föreningens medlemmar.
De öronmärkta pengarna skulle distribueras av styrelsen efter förslag från medlemmar.
Därför föreslås stämman
Att införa en budgetpost på 20 000 kr för att förbättra den fysiska arbetsmiljön för juridik
studerande vid Uppsala Juridiska fakultet.
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Proposition 08/03

Bilaga 5

Angående fastställelse av pris för stödmedlemskap
Angående 2 kap. 7 § i stadgarna
I 2 kap. 7 § i stadgarna anges att styrelsen kan bevilja stödmedlemskap till den som vill verka för
föreningens ändamål. Stödmedlem är enligt samma bestämmelse skyldig att avlägga särskilda
avgifter varje år. Eftersom oklarhet råder om pris föreslår styrelsen att fastställa avgift för
stödmedlemskap till 50 kr per termin.

