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PROPOSITION
Juridiska föreningens syfte
Bakgrund
Juridiska föreningen erhöll år 2016 kårstatus, och arbetet med att omvandla Juridiska
föreningen från en ”vanlig studentförening” till en studentkår har gått fort. Juridiska föreningen
har på förhållandevis kort tid kommit att bli en aktör och en studentröst som tas på allvar såväl
på Juridiska fakulteten som i universitetscentrala sammanhang.
Trots stora framgångar finns det fortfarande mycket som behöver göras för att befästa vår status
och roll som studentkår. I samband med besked om ställning som studentkår för perioden
201907–01 t.o.m. 2022-06-30 kom det till kårens kännedom att det vid nästa kårstatusprövning
kommer att ställas högre krav på den studiebevakande verksamheten och kårens stadgar för att
behålla kårstatusen.
Enligt 4 kap. 9 § högskolelagen (1992:1434) ska en studentkår ha som huvudsakligt syfte att
bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid
högskolan. För att bättre avspegla det i lagen uppställda så kallade ”huvudsaklighetskravet”
föreslår styrelsen en lydelse som bättre avspeglar lagtexten. Ändringen – som i sak innebär att
Juridiska föreningen anges ha som huvudsakligt syfte att studiebevaka – kommer inte att
påverka den nuvarande studiesociala och arbetslivsförankrande verksamheten, men utgör
samtidigt ett viktigt första steg i ett långsiktigt arbete mot att befästa vår status som kår.
Utöver adderandet av ordet ”huvudsakligt” föreslås en ändring från det nuvarande ordet
”högskolan” till ”Uppsala universitet”. Ändringen är endast språklig och föreslås då den bättre
avspeglar syftet 4 kap. 9–10 §§ högskolelagen såsom det framkommer när man läser dem
tillsammans. En studentkår har som huvudsakligt syfte att bedriva studiebevakning på det för
kåren aktuella lärosätet, och inte som den nuvarande lydelsen ger sken av, på högskolor i
allmänhet.

Styrelsen föreslår därför:
att

Juridiska föreningens stadgars § 1:2 st. 1 ges följande lydelse:

”Föreningen har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid Uppsala universitet, särskilt juridiska
fakulteten. Föreningen har också till uppgift att driva studiesociala frågor och arbetslivsfrågor.”
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