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PROTOKOLL FÖR DECHARGEMÖTE DEN 15 FEBRUARI 2019 

PÅ JURISTERNAS HUS 

Bilaga 1: Verksamhetsmål 2019 

Bilaga 2: Motion från Eddie Nilsson 

Bilaga 3: Motion från Luba Manlind 

Bilaga 4: Motion från Eddie Nilsson 

Bilaga 5: Motion från Sam Bidi 

1. Formalia

1.1 Föreningssammanträdets öppnande 

Ordförande Sam Bidi förklarade sammanträdet öppnat 17:17. 

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 

Stämman fann föreningsstämman stadgeenligt utlyst. 

1.3 Fastställande av föredragningslista 

Stämman fastställde föredragningslistan. 

1.4 Inadjungerinar 
Stämman inadjungerade Oscar Krieg. 

1.5 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Stämman valde Oscar Krieg till mötesordförande och Sam Bidi till mötessekreterare. 

1.6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Stämman valde Henrik Delfin och Sonya Wennerström till justeringspersoner tillika 

rösträknare. 

1.7 Fastställande av mötesordning och röstlängd 
Stämman fastställde mötesordningen och röstlängden. 

2. Rapporter

2.1 Beslutsuppföljning 
Inga beslut att följa upp 

2.2 Revisionsberättelse 2016 
Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 
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2.3 Verksamhetsberättelse 2016 

Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 

2.4 Revisionsberättelse 2017 

Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 

2.5 Verksamhetsberättelse 2017 
Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 

2.6 Revisionsberättelse 2018 
Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 

2.7 Verksamhetsberättelse 2018 
Frågan bordlades till nästkommande föreningssammanträde. 

3. Valärenden

3.1 Val av särskild granskare 
Stämman valde Fredrik Björklund till särskild granskare. 

3.2 Val av valberedning 
Stämman valde Johanna Thedéen, Rasmus Kaneberg och Ellinor Hedgren Rylander med 

Johanna Thedéen som sammankallande. 

4. Beslutsärenden

4.1 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2015 års styrelse 
Stämman beslutade att bordlägga frågan till föreningsstämmans nästa sammanträde. 

4.2 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2016 års styrelse 
Stämman beslutade att bordlägga frågan till föreningsstämmans nästa sammanträde. 

4.3 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2017 års styrelse 
Stämman beslutade att bordlägga frågan till föreningsstämmans nästa sammanträde. 
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4.4 Beslut om ansvar eller ansvarsfrihet för 2018 års styrelse 
Stämman beslutade att bordlägga frågan till föreningsstämmans nästa sammanträde. 

4.5 Fastställande av 2019 års budget 
Stämman beslutade att fastställa 2019 års budget. 

4.6 Fastställande av 2019 års verksamhetsmål (bilaga 1) 
Stämman beslutade att anta verksamhetsmålen för 2019 

4.7 Propositioner 

4.8 Motioner 

4.8.1 Motion angående arvodering (bilaga 2) 
Motionen ansågs som antagen i och med stämmans antagande av budgeten. 

4.8.2 Motion angående arvodering (bilaga 3) 
Stämman beslutade att inte anta motionen om arvodering. 

4.8.3 Motion angående ändring av stadgarna (bilaga 4) 
Stämman beslutade att anta motionen. 

4.8.4 Motion angående införande av utbildningssekreterare (bilaga 5) 
Stämman beslutade att anta motionen. 

5. Övriga frågor

6. Sammanträdets avslutande

Mötesordförande Oscar Krieg förklarade stämman avslutat 18:06. 

_______________________________ _______________________________ 

Oscar Krieg  Sam Bidi 

Mötesordförande Mötessekreterare 

_____________________________ _______________________________ 

Henrik Delfin Sonya Wennerström 

Protokolljusterare Protokolljusterare 
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Bilaga 1 

JURIDISKA FÖRENINGENS VERKSAMHETSMÅL 2019 

Juridiska Föreningens huvudsakliga syfte slås fast i 3 § i föreningens stadga, där det 

sammanfattningsvis står att föreningen ska främja de juridiska studierna, verka för 

samhörighet och god kamratskap på juristprogrammet. Dessa mål kommer under 2019, precis 

som tidigare år, nås genom föreningens kommittéverksamhet. Kommittéverksamheten delas 

in i tre huvudsakliga kategorier, det studiesociala, det studiefrämjande och de 

arbetsmarknadsfrämjande. 

- Den viktigaste målsättningen för det studiesociala är att få bättre uppslutning på

föreningsaktiviteterna även efter det att insparken avslutats, samt att få fler medlemmar att

engagera sig i föreningens verksamhet. Detta kommer ske genom ett breddande av

utbudet av de olika aktiviteter som föreningen erbjuder och genom god marknadsföring.

Idrottskommittén kommer att börja omdefiniera sin verksamhet genom att fokusera mer på

olika aspekter av hälsa. Klubbmästeriet kommer arbeta för att bli ännu mer synliga och

därigenom visa fler juris studerande studentlivet som Stockholms Universitet har att erbjuda.

Fadderiverksamheten kommer fortsätta välkomna nyintagna studenter in i studentlivet och

föreningen. Särskilt fokus kommer läggas på att de nyintagna studenterna ska känna sig

trygga, detta bland annat genom införandet av tydliga riktlinjer för reccenfriden.

Internationella kommittén kommer lägga fokus på att flera ska delta i de nordiska veckorna,

där man skiftar fokus från alkohol till studiebesök. Underhållningsmästeriet har som

målsättning att locka nya medlemmar till sin verksamhet genom skarpare marknadsföring.

- Den studiefrämjande delen av föreningsverksamheten kommer innebära inkorporering av

studentrådet Juridiska Linjerådet. Detta kommer innebära att JF har ett fullgott

studiebevakande organ. Detta kommer ske genom införandet av en utbildningssekreterare

samt nya ämbetsmannaposter.

- Under verksamhetsåret 2019 kommer den arbetsmarknadsfrämjande delen verka för att

upprätthålla fortsatt god kontakt med näringslivet. Allt som föreningen erbjuder via dess

arbetsmarknadsfrämjande verksamhet skall innefatta en förtjänst för medlemmarna. Konkret

uttrycks detta i ett fördjupat samarbete med våra samarbetspartners, där innehåll såväl som

praktisk tillämpning skall granskas och

utvärderas. Därtill skall föreningens arbetsmarknadsmässa, Juristdagarna, effektiviseras och

professionaliseras. Slutligen skall de Svenska Juridiska Mästerskapen erbjuda studenterna

chansen att få uppvisa sina praktiska juridiska kunskaper.

- Under verksamhetsåret 2019 kommer Juridiska Föreningen att aktivt verka för att uppfylla

de kriterier som ställs för att uppnå kårstatus.
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Bilaga 2 

 

Motion från Eddie Nilsson 

 

Jag yrkar för att stämman justerar arvoderingen för ordförande och vice ordförande till 3100 

kronor vardera per månad med anledning av förändrade studiebidraget. Detta för att 

arvoderingshöjningen som skedde under föregående verksamhetsår inte var i enlighet med 

föreningens stadgar, närmare bestämt 12 § och föreningsstämmans exklusiva behörigheter. 

 

De facto sker inte någon justering i arvoderingen till posterna från föregående år, utan 

motionen syftar enbart att förtydliga för föreningens medlemmar vad som skett samt fatta 

beslut i enlighet med stadgan. 
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Bilaga 3  

 

Motion rörande arvodering 

Inskickad av: Luba Manlind 

 

Jag yrkar på att vice ordförandens och ordförandens arvoden inte ska höjas utan kvarbli det 

belopp det är idag. Skälet till detta är att det inte bör tas mer pengar från föreningen och ges 

till innehavarna av två styrelseposter.  

 

Föreningen drivs till stor del av personer som arbetar ideellt. Det vore därmed inte rättvist att 

de medel som föreningen omsätter ska gå till arvode för ordförande och vice ordförande. 

Arbetet som styrelseledamot ska innehas för föreningens skull och inte för personlig 

ekonomisk vinning. De medel som föreningen får in bör gå tillbaka till föreningen och 

insatser som kan gynna alla medlemmar. 

Nuvarande innehavare av dessa styrelseposter har inte på något sätt visat att deras insats i 

föreningen har gjort de förtjänta av en arvodesökning. En ökning av vice ordförandens och 

ordförandens arvoden är därmed inte berättigad under denna styrelseperiod.  

 

För det fall att motion om ökning går igenom bör denna inte börja gälla före denna 

styrelseperiods utgång, utan tidigast i samband med nästa styrelseperiods början.  
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Bilaga 4 

 

Motion gällande förändring av stadgan från Eddie Nilsson 

 

Jag motionerar för att 22 § i föreningens stadgar skall ändra lydelse till ”Styrelsen ska bestå 

av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, en vice skattmästare, en 

marknadssekreterare, en internationell sekreterare, en informationssekreterare, en 

klubbmästare, en underhållningsmästare, en öfverfadder, en idrottssekreterare och en 

borgmästare.  

 

Ordförande, vice ordförande, skattmästare, vice skattmästare samt 

marknadssekreterare är särskilda firmatecknare, med rätt att teckna firman var för sig. 

 

Ordförande, skattmästare och marknadssekreterare utgör styrelsen för föreningens 

holdingbolag. Vice skattmästare innehar rollen som suppleant.”  

 

Detta med anledning att komplikationer uppstår med föreningens och holdingbolagets relation 

till bankväsen och dylikt om stadgan inte förtydligar vilka styrelseledamöter som har dessa 

behörigheter. 
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Bilaga 5 

Motion avseende införande av utbildningssekreterare 

Inskickad av: Sam Bidi 

22 § Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, 

en vice skattmästare, en marknadssekreterare, en internationell sekreterare, en 

informationssekreterare, en klubbmästare, en underhållningsmästare, en öfverfadder, en 

idrottssekreterare och en borgmästare. 

NY BESTÄMMELSE: 

22 § Styrelsen ska bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, 

en vice skattmästare, en marknadssekreterare, en utbildningssekreterare, internationell 

sekreterare, en informationssekreterare, en klubbmästare, en underhållningsmästare, en 

öfverfadder, en idrottssekreterare och en borgmästare. 
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Bilaga 6 
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