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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLM 

 

 

JURIDISKA FÖRENINGEN VID STOCKHOLMS UNIVERSITETS 
STADGA 

Antagen av föreningsstämman 2016-11-02 och 2017-03-15 

 

1 §  Om Föreningen  

Juridiska Föreningen vid Stockholms Universitet (nedan benämnd Föreningen) är en partipolitisk och 
religiöst obunden ideell förening för studenter inskrivna på juristprogrammet vid Stockholms 
universitet, samt studenter som bedriver utbytesstudier eller studier på masternivå och är inskrivna på 
Stockholms universitets juridiska institution. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår 
sammanfaller med kalenderår. 

 

2 §  Inspektor och Proinspektor  

Föreningen ska stå under överinseende av inspektor och proinspektor. Inspektor förmedlar samverkan 
mellan Föreningen och Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet (”Fakulteten”). Till inspektor 
väljs en kunnig, erfaren och allmänt aktad person som är anställd vid Fakulteten. 

Proinspektor förmedlar samverkan mellan Föreningen och näringslivet. Till proinspektor väljs en 
kunnig, erfaren och allmänt aktad person med anknytning till det juridiska näringslivet, 
domstolsväsendet eller annan myndighet. Proinspektor är inspektors ställföreträdare.  

Inspektor och proinspektor väljs av Föreningsstämman enligt 12 § för en tid av tre år. 

 

3 §  Föreningens syfte  

Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och god 
kamratskap. Föreningen uppfyller detta syfte genom att bedriva studiesocial verksamhet samt driva 
arbetslivsfrämjande verksamhet. Föreningen ska även verka för att främja sina föreningsmedlemmars 
intressen vid fakulteten och universitet. 

4 §  Medlemstyper  

Föreningens medlemmar utgörs av ordinarie medlemmar, stödmedlemmar samt hedersledamöter och 
temporära medlemmar.  

5 § Ordinarie medlem  

Ordinarie medlem är samtliga studenter som är inskrivna på Stockholms universitets juridiska 
institutions juristprogram och har betalt föreskriven medlemsavgift.  

Medlemsavgift för ordinarie medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avser perioden fram till dess 
ordinarie medlem avlagt juris kandidat- eller juristexamen, dock max för en period på sex år. 
Medlemsavgift för ordinarie medlem fastslås på föreningsstämman enligt 12 §.  
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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLMOrdinarie medlem är också varje student som 

bedriver utbytesstudier eller studier på 
masternivå och är inskriven på Stockholms 
universitets juridiska institution samt erlagt 
föreskriven medlemsavgift. Medlemsavgiften för dessa ordinarie medlemmar ska erläggas vid ett 
tillfälle och avse perioden fram till dess studierna vid på Stockholms universitets juridiska institution 
avslutas, dock max för en period på två år.  

6 § Stödmedlemmar  

Den som ej har rätt att bli ordinarie medlem enligt 5 § kan bli stödmedlem för ett verksamhetsår eller 
längre om denne erlägger bestämd stödmedlemsavgift och blir godkänd av styrelsen. Stödmedlemskap 
gäller på livstid, viss tid eller tills det avbryts.  

Föreningens inspektor, Proinspektor, Fru Justitias Riddare, och anställda vid Juridiska fakulteten är, 
om de samtycker till det, automatiskt stödmedlemmar.  

6 a §  Medlemsavgifter  

Avgifter för medlemskap bestäms av föreningsstämman enligt 12 §.   

7 §  Hedersledamot  

Hedersledamot är sådan person som har gjort värdefulla och betydande insatser för Föreningen, eller i 
hög grad tjänat Föreningen under längre tid. Förslag till antagande av hedersledamot behandlas av 
styrelsen. För bifall krävs det 4/5 av de angivna rösterna. Hedersledamot är medlem i Föreningen 
avgiftsfritt.  

7 a §  Hedersordförande  

Hedersordförande är sådan person vars insatser har varit avgörande betydelse för Föreningen eller på 
annat sätt bidragit till Föreningens verksamhet under lång tid. Förslag till antagande av 
hedersordförande behandlas av föreningsstämman. För bifall krävs 4/5 av de angivna rösterna. 
Hedersordförande är hedersledamot i Föreningen.  

8 §  Avstängning och uteslutning  

Medlemmar får avstängas från Föreningens verksamhet, generellt eller specifikt, eller uteslutas från 
Föreningen.  

För att stänga av medlem från Föreningens verksamhet krävs det att medlem har genom sitt agerande 
skadat Föreningen, eller agerat i strid mot av föreningsstämman fastställd uppförandepolicy. Beslut 
om avstängning sker av styrelsen med ¾ majoritet. Beslut om interimistisk avstängning från 
Föreningens verksamhet får tas av styrelseledamot. Fråga om interimistisk avstängning ska behandlas 
på följande styrelsesammanträde.  

För att utesluta medlem krävs att medlem har uppenbart motarbetat Föreningens intresse eller upprätt 
synnerligen stötande. Beslut om uteslutning sker av styrelsen med ¾ majoritet.  

Beslut om uteslutning ska fastställas på följande ordinarie föreningsstämma. Den uteslutna 
medlemmen ska där ha rätt att yttra sig.  

Om en person som inte är medlem agerat såsom avses i andra eller tredje stycket får denne av 
styrelsen nekas medlemskap vid ansökan, trots att denne uppfyller kriterierna i 5 §.  

9 §  Hävning av avstängning eller uteslutning  

Beslut enligt 8 § kan hävas av Föreningsstämma.  
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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLM10 §  Föreningsstämman  

Föreningsstämman är Föreningens högsta 
beslutande organ.  

11 §  Datum för ordinarie sammanträde  

Ordinarie Föreningsstämma ska hållas mellan 1 oktober och 1 december (föreningsstämma), samt 
mellan 1 februari och 15 mars (dechargestämma).  

11 a §  Bestämmelser om Extra Föreningsstämma  

Extra Föreningsstämma kan påkallas av:  

- 30 eller fler föreningsmedlemmar,  
- Revisor,   
- Inspektor eller Proinspektor, eller  
- fyra eller fler styrelseledamöter.  

Styrelsen ska snarast, dock inte senare än 14 dagar, efter påkallelse om extra föreningsstämma utlysa 
denna. För kallelse till extra stämma gäller samma regler som vid ordinarie stämma enligt 14 §. Om 
ordinarie stämma är planerad inom 6 veckor får frågan av styrelsen hänskjutas till den.  

11 b §  Datumsfrister  

Föreningsstämma får hållas mellan 15 september och 15 december samt mellan 1 februari och 1 juni 
och inte inom tre veckor från närmast föregående Föreningsstämma.   

12 §  Exklusiva behörigheter  

Föreningsstämman har exklusiv behörighet att:  

- välja styrelse enligt 22-23 §  
- granska och fastställa styrelsens arbetsordning, verksamhetsplan och uppförandepolicy enligt 

25 §  
- besluta om arvodering för förtroendeuppdrag  
- välja revisor  
- välja särskild granskare  
- välja inspektor och proinspektor 
- fastställa medlemsavgift enligt 5 § 
- fastställa inkomst- och utgiftsstat  
- fastställa resultat- och balansräkning för föregående år  
- besluta i frågor kring ansvarsfrihet för föregående års styrelse 
- välja valberedning enligt 29 §  
- Rösta om ändringar i denna stadga enligt 33 §.  

13 §  Om kallelse till Föreningsstämma  

Kallelse till Föreningsstämma och upptagande av förslag till föredragningslista ska av styrelsen anslås 
på Föreningens anslagstavla och hemsida senast 21 dagar före Föreningsstämman. Propositioner ifrån 
styrelsen ska bifogas förslaget till föredragningslista.  

14 §  Medlems motionsrätt  

Föreningsmedlem har motionsrätt. Motioner ska skickas in till styrelsen senast 10 dagar före 
föreningsstämman där motionen ska behandlas. Motionen ska besvaras av styrelsen och anslås på 
Föreningens anslagstavla senast fyra dagar före föreningsstämman.  
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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLM15 §  Misstroendeförklaring  

Medlem kan vid Föreningsstämma väcka 
fråga om misstroendeförklaring mot 
förtroendevald. Sådan fråga måste upptas i föredragningslistan för att behandlas under 
Föreningsstämman och röster ska avges genom sluten votering.  

Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av 2/3 av de avgivna rösterna entledigas förtroendevald 
från sitt uppdrag. Denna punkt i protokollet ska anses omedelbart justerad. Misstroendeförklaring kan 
endast väckas mot förtroendevald som tillträtt sin post.  

16 §  Rättigheter vid Föreningsstämma  

Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer ordinarie medlem. Ordinarie medlem ska på 
anmodan uppvisa bevis på erlagd medlemsavgift. Stödmedlem och hedersledamot deltar med närvaro-
, yttrande-, och förslagsrätt.  

17 § Omröstning vid Föreningsstämma  

I omröstning får endast vid Föreningsstämman närvarande ordinarie medlem delta; ombud äger ej rätt 
att delta vid omröstning. Varje röstberättigad äger en röst. Omröstning sker öppet, om inte annat 
föreskrivits i denna stadga eller röstberättigad så begär vid omröstning. Omröstning ska i sådant fall 
ske genom sluten votering.  

18 §  Röstregler  

Som Föreningsstämmans beslut gäller, såvitt ej annat stadgas, den mening som erhåller flest antal 
röster. Om fler än två förslag står emot varandra ska de två som erhöll flest antal röster gå vidare till en 
avgörande omgång, såvida inte något av förslagen erhållit absolut majoritet (mer än hälften av de 
avgivna rösterna) redan i den första omgången. Vid lika röstetal ska nytt röstningsförfarande hållas. Är 
röstetalen återigen lika ska lotten avgöra.  

19 §  Justeringspersoner och rösträkning  

Vid Föreningsstämma utses bland föreningsmedlemmarna två justeringspersoner att tillsammans med 
mötesordförande justera det vid sammanträdet förda protokollet.  

Justeringspersonerna fungerar tillika som rösträknare.  

Ytterligare två rösträknare kan vid behov utses. Dessa är dock inte justeringspersoner.  

20 §  Jäv  

Ingen får deltaga i beslut om ansvarsfrihet under Föreningsstämma för åtgärd denne haft att vidtaga 
eller för beslut i vilket denne deltagit. Ej heller får någon delta i beslut i fråga vars utgång denne eller 
någon denne närstående kan antas äga ett personligt avsevärt ekonomiskt intresse.  

21 §  Om styrelsen  

Styrelsen är Föreningens högsta verkställande organ, som ska svara för Föreningens löpande 
förvaltning och ärenden i enlighet med denna stadga, beslut från Föreningsstämman och antagna 
policys. Styrelsen ska även förvalta av Föreningen ägda bolag.  

Valbar till styrelsen är ordinarie medlem.  

Styrelsens mandatperiod ska sammanfalla med kalenderåret.  

22 §  Styrelsens ledamöter 
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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLMStyrelsen 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.  

23 §  Rättigheter vid styrelsesammanträde  

När styrelsen sammanträder har samtliga ledamöter närvaro-, yttrande-, förslags och rösträtt. 
Inspektor, proinspektor, särskild granskare, och Föreningens revisorer har närvaro-och yttranderätt. 
Styrelsen får besluta om att tillsätta ett arbetsutskott, bestående av presidiet samt skattmästarna, som 
får sammanträda särskilt. Arbetsutskottet ska föra protokoll över dessa möten och bifoga dem till 
styrelsesammanträdena.  

24 §  Arbetsordning och uppförandepolicy  

Styrelsen ska inför sitt verksamhetsårs första ordinarie Föreningsstämma framlägga en arbetsordning 
för styrelsens arbete, där årets organisation ska framgå. Dessutom ska en verksamhetsplan framläggas, 
där målen med årets verksamhet ska framgå.  

Styrelsen ska även inför sitt verksamhetsårs första ordinarie Föreningsstämma framlägga en 
uppförandepolicy, där förhållningsreglerna för verksamheten framgår.  

25 §  Styrelsesammanträde och jäv  

Styrelsen sammanträder vid behov och sammankallas av ordförande. Styrelsen är beslutsför när minst 
hälften av ledamöterna är närvarande. Som styrelsens mening gäller den röst som får flest antal röster. 
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Protokoll från styrelsesammanträdena ska justeras och därefter läggas på Föreningens hemsida och 
anslås på Föreningens anslagstavla.  

En ledamot får inte delta i beredningen eller omröstningen av en fråga som denne själv eller någon 
anhörig kan tänkas ha ett väsentligt intresse i, som kan antas strida emot Föreningens.  

25 a §  Styrelsesammanträde Per capsulam  

Vid brådskande frågor som inte kan vänta till nästa styrelsesammanträde får ordförande besluta att 
styrelsen ska sammanträda Per Capsulam. För att styrelsen ska vara beslutsför Per capsulam krävs det 
att samtliga styrelseledamöter deltar i beslutsfattandet. Beslut fattade Per capsulam ska fastställas på 
följande styrelsesammanträde.  

26 §  Ämbetsmän  

Styrelsen får vid behov utse ämbetsmän som ska utföra uppgifter åt dem eller dess kommittéer. 
Ämbetsmän har sitt uppdrag tills dess denne entledigas av styrelsen på ett styrelsesammanträde, eller 
dess efterträdare utses och tillträder posten. 23  

27 §  Förtida entledigande  

Förtroendevald styrelseledamot som önskar att i förtid frånsäga sig sitt uppdrag ska meddela styrelsen 
detta. Styrelsen ska därefter skyndsamt entlediga den som ansökt från sitt uppdrag.  

28 §  Valberedningens utformning  

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Valbar till valberedningen är 
ordinarie medlem, stödmedlem, samt hedersledamot.  
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JURIDISKA FÖRENINGEN
STOCKHOLMValberedningens syfte är att ta emot 

ansökningar till från kandidater, genomdriva 
intervjuer med dessa och sedan lämna sitt 
förslag till föreningsstämman där 
förtroendeuppdrag ska tillsättas. Valberedningen ska även vid behov på eget initiativ leta efter 
lämpliga kandidater.  

Valberedningen ska i god tid, dock senast 21 dagar före Föreningsstämma varvid val till ledig 
förtroendepost ska hållas, anslå lediga förtroendeuppdrag på Föreningens anslagstavlor och hemsida.  

Valberedningen ska se till att det till förslaget till föredragningslistan bifogas en lista över samtliga 
förtroendeuppdrag som ska tillsättas och namnet på samtliga kandidater som kandiderar till uppdraget. 
Därtill ska valberedningen föreslå den som de uppfattar som mest lämplig för posten, eller om de inte 
finner någon kandidat lämplig, lämna uppdraget vakant.  

29 §  Revisor  

Vid Föreningsstämma enligt 11 § ska revisionsbyrå väljas. Den ska granska Föreningens räkenskaper, 
förvaltning och verksamhet. Revisorn ska sedan utge en revisionsberättelse till föreningsstämma enligt 
11 §.  

Revisionsbyrå väljs för en tid om tre år.  

30 §  Verksamhetsberättelse  

Styrelsen ska se över sin verksamhet och avge en verksamhetsberättelse. Denna tillsammans med en 
ekonomisk berättelse ska av styrelsen sammanfogas till ett årsbokslut och ge en rättvisande bild av 
Föreningens ekonomiska ställning.  

Årsbokslutet ska, tillsammans med revisors revisionsberättelse, bifogas kallelsen till Föreningsstämma 
och förslaget till föredragningslistan om den kommer behandlas på Föreningsstämman.  

30 a §  

Föreningens organ ska ge revisor och särskild granskare tillfälle att när som helst inventera kassa och 
övriga tillgångar samt granska alla böcker, räkenskaper och andra handlingar. Föreningens organ må ej 
vägra revisor eller särskild granskare begärd upplysning om verksamheten.  

31 §  Särskild Granskare  

Vid Föreningsstämma enligt 11 § ska en särskild granskare utses. Den särskilda granskaren ska vara 
en person med kunskap och förtroende inom Föreningen. Den särskilda granskaren ska löpande under 
verksamhetsåret granska Föreningens verksamhet, styrelseprotokoll och styrelsemöten.  

Särskild granskare ska agera oberoende av styrelsen och får inte inneha andra förtroendeuppdrag inom 
Föreningen. Särskild granskare väljs på tid för ett år.  

Den särskilda granskaren ska framställa en granskningsrapport som ska bifogas till förslaget till 
föredragningslistan, om den kommer behandlas på Föreningsstämman. 

32 §  Om ändringar i stadgan  

Denna stadga kan endast ändras av två likalydande beslut från två på varandra följande ordinarie 
föreningsstämmor. Beslut om ändring av stadgan fattas med 2/3 majoritet.  

33 §  Om tolkning av stadgan  

Vid tvist om hur denna stadga ska tolkas har föreningens inspektor tolkningsföreträde. 


