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PROP. OM STYRELSENS SAMMANSÄTTNING (ANDRA LÄSNINGEN)
Arbetsbördan hos styrelsen som helhet har ökat i samband med att föreningen har vuxit i
medlemsantal och i sin verksamhet. Även vissa oklarheter hur enskilda styrelseledamöters
ansvarsfördelning ska se ut (sedan vi blev en studentkår) har blivit ett strukturellt problem som
leder till dubbelt arbete och minimerad effektivitet. Med nedanstående förslag avser vi att
arvodera ytterligare en styrelseledamot på heltid för verksamhetsutveckling och avlastning,
samt dela upp det största utskottet i två och ta bort en ledamot vars arbetsuppgifter kan hanteras
inom ramen för en befintlig post.
Ordförande (som erhåller arvode) och ordförande för studieutskottet (ideell) leder gemensamt
den studiebevakande verksamheten. Deras studiebevakande arbete på central nivå avlastas även
av vice ordförande. Avgränsningen mellan ordförandes och ordförande för studieutskottets
arbetsområde är tämligen oklar och har inte förbättrats genom arbetsordningar, då de flesta
frågor måste hanteras av båda två. Styrelsen ämnar därför att Juridiska föreningens ordförande
ska leda arbetet i utskottet (de facto ta bort ordförande för studieutskottet) samt att överlämna
ordförandes tidigare fallansvar till en ny så kallad utbildningsansvarig. Utbildningsansvarig ska
även avlasta studiebevakningen på lokal nivå samt med andra av nuvarande presidiums
arbetsuppgifter. Styrelsen ämnar också arvodera utbildningsansvarig (heltidstjänst) som
tillskott och avlastning till nuvarande presidium.
Ordförande för sociala utskottet har det största utskottet med mest varierande verksamhet.
Arbetet kräver nästintill en ohälsosam attityd till engagemang. Styrelsen ämnar därför dela upp
ordförande för sociala utskottet i två, där en ny ledamot tar över klubb- och caféverksamhet
samt ansvar för Jontes stuga medan den andra behåller gasqueverksamhet och gruppverksamhet
(Lex Legato och mottagningen med mera).
Med ovan föreslagen ändring kommer styrelsen fortfarande bestå av sju ledamöter varav tre
arbetar med studiebevakning, en arbetar med arbetsgivarkontakt, en arbetar med
kommunikation och med ändringen att två kommer att arbeta med social verksamhet.

FÖRSLAG
Styrelsen föreslår därför:
att
ändra lydelse under 4:11 p. B i stadgarna till:
”att välja en utbildningsansvarig tillika sekreterare för mandatperioden 1 juli till 30 juni”
att
ändra lydelse under 4:11 p. D i stadgarna till:
”att välja en klubbmästare för mandatperioden 1 juli till 30 juni”
att
ändra lydelse under 5:1 i stadgarna till:
”Styrelsen består av sju ledamöter, vilka är ordförande, vice ordförande,
utbildningsansvarig tillika sekreterare, kommunikationsansvarig, klubbmästare,
ordförande för sociala utskottet samt arbetsmarknadsansvarig.”
att
ändra lydelse under 6:3 till:
”Utbildningsansvarig tillika sekreterare är ordförande samt sammankallande för
administrativa
utskottet och leder utskottets arbete. Administrativa utskottet ansvarar för
föreningens administrativa verksamhet och därtill omkringliggande
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att

verksamhet.
ändra lydelse under 6:5 till:
”Ordförande är sammankallande för studieutskottet och leder dess arbete.
Studieutskottet ansvarar för föreningens studiebevakande verksamhet och för
föreningens verksamhet inom studiesociala frågor.”
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