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Proposition
Valbarhet till styrelsen
Motivering
Juridiska föreningen är en studentkår. Det betyder att vi bedriver studiebevakande- och
påverkande arbete gentemot Uppsala universitet. Sådan verksamhet är granskande, och sådan
verksamhet förutsätter en oberoende hållning gentemot universitetet vi granskar. Det vore
därför problematiskt om styrelsemedlem hamnade i lojalitetskonflikt gentemot universitetet.
Av JF:s stadga framgår därför att person som har anställning vid Uppsala universitet inte är
valbar till föreningens styrelse, och att styrelseledamot som får sådan anställning ska
entledigas.
Det finns dock tillfällen då denna reglering får oönskvärda effekter. Uppsala universitet
erhåller många studenttjänster där sådan lojalitetskonflikt inte uppkommer i någon verklig
mening. Exempelvis kan studenter som har blivit anställda som anteckningstöd eller coronavärd (för att ta ett lite roligare och mer kontroversiellt exempel) inte anses vara i samma typ
av problematiska lojalitetsställning till universitetet som en amanuens. Att förhindra personer
med ovan beskrivna uppdrag en styrelseplats får också de olyckliga konsekvenserna att
föreningen onödigt riskerar att förlora en duktig person på en viktig styrelsepost, och att
föreningen indirekt sätter käppar i hjulen för viktiga universitetsverksamheter som medför
studentnytta.

Förslag
Att 5:2 i Juridiska föreningens stadgar får följande lydelse:
Valbar till styrelsen är var och en som är medlem i föreningen.
Person som har anställning med direkt anknytning till administration av utbildning eller
beslutsfattande vid Uppsala universitet är inte valbar till föreningens styrelse. Om en ledamot
i föreningens styrelse tar sådan 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 föreningens styrelse. Om en person som är vald till en sådan post
väljs till ett annat styrelseuppdrag eller ledningsgrupp i en annan studentkår ska styrelsen
entlediga denne från sitt uppdrag.
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