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Proposition om förtydligande av stadgarna avseende protokollföring och tillkännagivande (första läsningen)
Under vårterminen 2021 har det framkommit att Uppsala universitet anser att Juridiska
föreningens stadgar bör förtydligas för att tillräckligt tydligt uppfylla de krav som högskolelagen
ställer på studentkårers stadgar.
Behovet av förtydligande gäller hur beslut av det högsta beslutande organet och av styrelsen
fattas och ges till känna, vilket enligt 4 kap. 13 § högskolelagen ska anges i en studentkårs
stadgar. Stämman är JF:s högsta beslutande organ. Idag anges i stadgarnas 1 kap. 9 § att
protokoll ska föras på ”beslutande möten”, justeras inom 14 dagar och därefter hållas
tillgängliga via ”föreningens informationskanaler”.
Styrelsen anser att stadgarna bör förtydligas avseende dels att det bör vara tydligt att såväl
stämmoprotokoll som protokoll från styrelsens sammanträden regleras i stadgarna, dels att det
bör vara tydligt var och hur besluten tillkännages. I anslutning till detta föreslås också att
bestämmelsen om kallelse till föreningsstämmor revideras för att göra den mer konsekvent i
förhållande till de nya bestämmelserna om protokoll.
Styrelsen föreslår därför:
att

Juridiska föreningens stadgar ändras enligt följande:

Ursprunglig lydelse:
§ 1:9 Protokoll
Protokoll ska föras vid beslutande möten och ska justeras senast fjorton (14) dagar efter mötet.
Protokoll ska därefter finnas tillgängliga via föreningens informationskanaler.
§ 4:4 Kallelse
Kallelse till föreningsstämman ska anslås via föreningens informationskanaler senast tjugoen (21)
dagar före stämman.
Ny lydelse:
§ 1:9 upphävs
§ 4:4 Kallelse
Kallelse till föreningsstämman ska anslås på föreningens hemsida och offentliggöras genom
föreningens övriga informationskanaler senast tjugoen (21) dagar före stämman.
§ 4:14 Protokoll (ny paragraf)
Vid varje föreningsstämma ska protokoll föras över stämmans beslut. Protokoll ska justeras senast
fjorton (14) dagar efter föreningsstämman och ska därefter anslås i föreningens lokaler samt på
föreningens hemsida. Protokoll ska också tillhandahållas genom föreningens övriga
informationskanaler i den mån det är påkallat.
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§ 5:11 Protokoll (ny paragraf)
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras över styrelsens beslut. Protokollen ska justeras
senast fjorton (14) dagar efter sammanträdet och ska därefter anslås i föreningens lokaler samt på
föreningens hemsida. Protokoll ska också tillhandahållas genom föreningens övriga
informationskanaler i den mån det är påkallat.
Dagens § 5:11 Medaljer och § 5:12 Arbetsordning föreslås därutöver numreras om till § 5:12
respektive § 5:13 med oförändrad lydelse.
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