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Proposition om stadgeändring
Stadgan är JF:s viktigaste dokument och behöver därför vårdas. En revidering har därför gjorts
med mindre ändringar där var de största ändringarna rör hur ämbetsmän och tjänstemän väljs.
En ändring är att stämman ska ha möjlighet att ge styrelsen befogenhet att välja ämbetsmän till
ett visst ämbete. Syftet med detta är främst att styrelsen ska ha befogenhet att välja klubbverkare
och caféverkare utan att det ska behöva tas genom stämman och valberedningen. Klubbverkare
och caféverkare är relativt enkla ämbeten som ofta är den första vägen in för många till
ämbetsmannakåren i JF. Ämbetena innehas också av relativt många personer vilket gör det svårt
för valberedningen att göra ett bra jobb. Med en ändring som den föreslagna skulle därför
styrelsen snabbt kunna välja in många ämbetsmän som får testa på ämbetet snarare än att gå
igenom en lång beredningsprocess.
Den andra större ändringen är att det förtydligas i stadgan att styrelsen inte kan välja tjänstemän
till uppdrag som innehas av en ämbetsman. Detta har aldrig varit ett problem men i praktiken
skulle styrelsen med dagens stadga kunna välja exempelvis en köksmästare genom att kalla
personen tjänsteman och således gå runt båda stämman och valberedningen.
Kapitel 12 i stadgan följs inte idag och behöver en större revidering, detta har inte hunnits med
nu men mindre justeringar där 12:7 tas bort då en sådan policy inte finns och 12:3 ändras till att
förtydliga att fonden förvaltas av extern part.

Styrelsen föreslår därför:

Att

I 1:2 ändra ”Föreningen har också till uppgift att driva studiesociala frågor och
arbetslivsfrågor.” till ”Föreningen har också till uppgift att driva studiesocial
verksamhet och arbetslivsfrågor.”

Att

I 2:9 ändra ”Uppnås ej den erforderliga majoriteten ska varken förslag eller beslut
protokollföras.” till ”Uppnås ej den erforderliga majoriteten ska vare sig förslag
eller beslut protokollföras.”

Att

Lägga till ett nytt stycke 3:3 som lyder: ”Ämbetsmän tillsätts av föreningens högsta
beslutande organ, föreningsstämman. Stämman kan ge befogenhet till styrelsen att
utföra fyllnadsval eller att tillsätta personer till ett visst ämbete.”

Att

Konsekvensändra numreringen i kapitel 3 därefter.

Att

I gamla 3:3 (nya 3:4) lägga till meningen: ”Tjänstemän kan inte tillförordnas
samma uppdrag som en ämbetsman.”

Att

Ta bort 6:8 i sin helhet.

Att

Byta numreringen på 6:9 till 6:8.

Att

I 8:3 lägga till bisatsen: ”stämman kan dock besluta att styrelsen får välja personer
till ett visst ämbete enligt 3:3.”
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Att

I rubriken till kapitel 12 lägga till ”och holdingbolag”.

Att

I 12:3 lägga till ”genom extern fondförvaltare.”

Att

Ta bort 12:7 i sin helhet.

Att

I 13:2 lägga till punkten ”e) föreningens fem senaste avgångna
utbildningsansvariga”

Att

I 13:2 byta namn på gamla punkt e) till f).

Att

I 13:4 lägga till: ”För omval krävs inte förslag av seniorskollegiet.”

Att

Byta namn på 13:6 från ”Reglemente” till ”Riktlinjer för seniorskollegiet”.

Att

Byta innehållet i 13:6 från ”Föreningens styrelse ska anta ett reglemente som
närmare reglerar Seniorskollegiet.” till ”Seniorskollegiet regleras närmare i
styrdokumentet ”Riktlinjer för seniorskollegiet”.”

Att

Innehållsförteckningen konsekvensändras där efter.

