
 
 
 
 

Postadress: Besöksadress: Telefon: Org. nr. E-post: Webb: 

Frescativägen 16 Frescativägen 16 08-156971 802008-9614 info@jurstud.com  www.jurstud.com 
114 18 Stockholm Juristernas hus 

 

1

 

PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE MED JURIDISKA 
FÖRENINGENS STYRELSE DEN 5 MAJ 2015 
 

 

Närvarande ledamöter 
  

Axel Conradi   Ordförande 

Fredrik Tingland  Vice ordförande 

Fredrik Nykvist  Skattmästare 

Max Korsback  Vice skattmästare 

Åke Larsson   Borgmästare 

Karolina Andersson  Klubbmästare 

Jenny Lindén   Överfadder 

Marcus Waldermarsson  Underhållningsmästare 

William Wall  Informationssekreterare 

Jessica Lundkvist Vardaro  Internationell sekreterare 

Bruno Gustafsson  Idrottssekreterare 

Lovisa Lindahl  Marknadssekreterare 

 

Frånvarande ledamöter 
 

Emma Ruge   Sekreterare 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Protokoll från Arbetsutskottets möte den 4 maj 

Bilaga 2 Skriftligt yttrande från medlem gällande Disciplinärende. 

Formalia  

1.1 Mötets öppnande  
Ordförande Axel Conradi förklarade mötet öppnat klockan 18.15. 

1.2 Val av justerare  
Styrelsen valde Åke Larsson till justerare. 

1.3 Justering av röstlängd, konstaterande av beslutsförhet 
Styrelsen fann sig beslutsför. 

1.4 Adjungeringar  
Inga inadjungeringar fanns. 
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1.5 Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll redogjordes för och lades till handlingarna. 

1.6 Fastställande av föredragningslista  
Styrelsen beslutade att: 

Föredragningslistan fastställelse med tillägg av punkt 2.2.2.  

2. Rapporter 

2.1 Redogörelse för föreningens ekonomi 
Fredrik Nykvist redogjorde för frågan 

2.2 Beslutsuppföljning 

2.2.1 Vaktmästare/Städning 
Axel Conradi redogjorde för processen. 

2.2.2 Dator 
Max Korsback redogjorde för frågan. 

2.3 Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur 
Axel Conradi redogjorde för frågan. 

2.4 Stiftelsen Juristernas hus 
Fredrik Nykvist redogjorde för frågan 

2.5 Övriga inkomna rapporter 
Inga inkomna rapporter.  

3. Anmälningsärenden 

3.1 Kommittéinformation 
Respektive kommittécheferna redogjorde för sina kommittéer. 

4. Valärenden 
Inga inkomna valärenden. 

5. Beslutsärenden 

5.1 Medlemsärende  
Styrelsen beslutade att:  

Utesluta medlemmen ifråga 
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Axel Conradi deltog inte i beslutet. 

6. Diskussionspunkter 

6.1 Bokföringssystemet 
Max Korsback redogjorde för frågan och därefter fördes allmän diskussion.  

7. Övriga frågor 

7.1 Hemsidan 
Frågan redogjordes för och diskuterades. 

7.2 Städning 
Frågan redogjordes för. 

7.3 Säkerhet 
Frågan diskuterades. 

8. Sammanträdets avslutande 

8.1 Beslut om tid och datum för nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att nästa möte ska hållas måndagen den 25 maj klockan 18.00. 

8.2 Mötets avslutande 
Mötet avslutades av Ordförande Axel Conradi klockan 19.44. 
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Bilaga 1 

PROTKOLL FRÅN ARBETSUTSKOTTETS MÖTE DEN 4 MAJ 2015 

Närvarande ledamöter:  

Axel Conradi  Ordförande 
Fredrik Tingland  Vice Ordförande 
Emma Ruge  Sekreterare 
Fredrik Nykvist  Skattmästare 
Max Korsback   Vice Skattmästare 

 

§1 Mötets öppnande 

Mötes öppnades klockan 18.27 av mötesordförande Axel Conradi.  

 

§2 Inkomna anmälningsärenden 

 

2.1 Redogörelse från skattmästeriet  

Fredrik Nykvist och Max Korsback redogjorde för frågan. 

 

2.2 Stiftelsen Juridisk fakultetslitteratur 

Axel Conradi redogjorde för frågan.  

 

2.3 Stiftelsen Juristernas hus   

Axel Conradi redogjorde för frågan. 

 

§3 Inkomna valärenden 

 

Inga inkomna valärenden. 

 

§4 Inkomna beslutspunkter 

 

4.1 Medlemsärende 

Arbetsutkottet har genomfört en utredning i enlighet med antagna Varningsriktlinjer 2015. 

Arbetsutskottet rekommenderar Styrelsen att utesluta medlemmen ifråga.  

 

Axel Conradi deltog inte i beslutet.  

 

§5 Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 

 

§6 Mötets avslutande 

Axel Conradi förklarade mötet avslutat klockan 19.06.  
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Bilaga 2 

  

Bakgrund – medlemskap, motionsrätt och föreningsfrihet  

a) Betalande medlem  

”24 § Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer betalande medlem. Betalande 

medlem skall vid anmodan uppvisa bevis på erlagd medlemsavgift. Övriga medlemmar deltar 

vid föreningssammanträde med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.”  

  

Enligt 24 § tillkommer närvaro- yttrande-, förslags- och rösträtt för betalande medlem vilket 

styrelsen 2012/2013 samt föreningsmötet ht 2013 fattade beslut om. Genom att inte publicera 

min motion, tillåta mig att närvara på föreningsmötet genom att leva hejdukar som med våld 

fysiskt hindrar mig från att ta del av föreningsverksamheten samt som inte tillåter mig ställa 

upp i styrelsevalet – trots att kunna göra det ej finns som krav i stadgan – är ett uppenbarligt 

agerande som strider mot 24 § i stadgan.  

  

Av valberedningens medelande inför årsstämman ht2013 framgår det klart att styrelsen 

2012/2013 beviljat mig medlemskap enligt 2010 års stadga, att de gjort samma bedömning  

gällande 2011 års stadga. Det står därmed klart att jag har varit och var att anses som betalande 

medlem redan under föreningsmötet HT2014.  

  

”Hej A,  

  

Efter att har luskat lite mer hittade vi en en extrastämma 2011 där stadgeändringen antogs. St 

betyder att den ändring som gjorts gäller. Man måste vara inskriven på programmet för att bli 

medlem.  

  

Att du nu faktiskt inte kan bli medlem, men blivit det, kommer mest troligt inte kontrolleras. 

Men skulle det göra det förändrar det ingenting i sak eftersom stadgarna inte kräver att man 

måste vara medlem för att sitta i styrelsen.  

  

Vi ber om ursäkt för att hemsidan är missvisande och ansvarig person ska åtgärda det snarast!  

Vi ses på måndag!”  

  

Lägg därtill att samtliga ur styrelsen 2013/2014 var närvarande på föreningsmötet där frågan 

väcktes och varit medveten om situationen att jag inte läste på juristprogrammet utan enbart 

fristående kurser. F.T. som ställde frågan vid min styrelsekanditatur, ”om du nu inte erhöll en 

styreslepost på vilket sätt skulle du då engagera dig i JF?” -  frågan omöjliggörs om jag inte 

redan då varit att anses som medlem då enbart medlemmar kan engagera sig i JF. Detta talar 

vidare för att jag konstaterats som medlem.  

  

Klart kan också sägas att ingen medlem väckte frågan om att klandra styrelsen 2012/2013 på 

föreningsmötet ht 2013. Ingen har heller ifrågasatt styreslen 2012/2013 för deras agerande efter 

stämman. Samt ingen har överklagat beslutet till tingsrätten i behörig ordning för att de anser 

att den strider mot föreningsstadgan.  



  

Mitt medlemskap har dessutom blivit prövat följande tillfällen  

• HT 2013 - utfallet blev att jag var betalande medlem (av dåvarande styrelse 2012/2013 

och föreningsstämma, erhöll mecenatkort)  

• VT 2014 - utfallet blev att jag var betalande medlem (av styrelse 2013/2014, som var 

med på årsmötet HT 2013, erhöll mecenatkort och jag erhöll min rabattkupong på 

bokhandeln signerad av A.ET (A.C var i samma rum och pratade med Amanda 

samtidigt))  

• HT 2014 - utfallet blev att jag var betalande medlem (av styrelse 2013/2014 - erhöll 

mecenatkort och engagemang i JD samt Klubbmästeriet, samt personligt svar från E.AS. 

på kickoffen inför JD att jag var medlem i föreningen men att jag inte kunde få den roll 

jag sökt som företagsvärd då JF/JD hade marknadsfört sitt event till utställarna att 

företagsvärdarna utgjorde juristprogramstudenter och att det inte räckte att bara vara 

medlem i föreningen. Samt A.C. uttalande, när han står bakom baren dagen innan 

Juristdagarna i Juristernas hus, som sa att jag var ”med i föreningen” efter att vi haft två 

möten med ansvariga från både JF och JD huruvida jag var att ens anses som student 

(de lyckades inte hitta mig i universitetets register, pga felslagning på mitt efternamn 

samt felslagning av mitt personnummer))   

  

b) Stödmedlem  

Säg dock att styrelsen 2013/2014 nedgraderade mig från betalande medlem till stödmedlem i 

enlighet med 7 § (vilket A.C. säger att de inte gjort – vilket är den enda åtgärden som de 

stadgaenligt har blivit beviljad befogenhet från medlemmarna att göra – de har ej blivit beviljade 

att röja upp tidigare fattade beslut såsom om at de aldrig hänt – detta förfarande finns inte och 

skapar rättsosäkerhet om en föreningsmedlem inte ska kunna lita på tidigare lämnade beslut i 

frågan pga nytt förfarande om samma sak som uppkommer år senare. NE BIS IN IDEM)  

  

”Stödmedlem är varje person som vid något tillfälle varit betalande medlem i föreningen, inte 

enligt 6 § kvalificerar till att bli betalande medlem”  

  

så framgår det fortfarande klart av 24 § att   

” 24 § Övriga medlemmar deltar vid föreningssammanträde med närvaro-, yttrande- och 

förslagsrätt.”  

  

Med andra ord, styrelsen har klart misstolkat både ordalydelsen och syftet med stadgan och 

missbrukat och applicerat den godtyckligt efter eget tycke och i strid mot alla medlemmar som 

någonsin varit medlemmar i juridiska föreningens gemensamma meningsvilja. Att hindra mig 

från att närvara vid föreningsmötet ht2014 är ett klart översteg av stadgan.  

    

  

Dechargemötet – obehörigt kallat samt processfel  

c)   

Dechargemötet vt 2015 har blivit felaktigt utlyst. Enligt Stadgan skall kallelsen och upptag av 

förslag till föredragningslistan finnas tillgänglig 10 dagar före mötet på föreningens hemsida 



enligt 20 §– föredragningslistan har förvisso varit publicerad den 10e dagen, men därefter har 

den tagits ner. Utan att finnas tillgänglig, för att sedan läggas upp igen. Dessutom har det ej 

nämns något om någon plats eller tid för mötet, utan den informationen tillkom ca 3 dagar före 

mötet. Medlemmarna har därigenom inte kunnat ta del av när föreningsmötet ska ske.  

  

Informationen får därför anses så bristfällig att den ej kan utgöra en korrekt kallelse – därmed 

har mötet ej blviit behörigt kallat och de beslut som tagits därav varit ogilltiga. Vilket jag även 

påtalade på föreningsmötet men aldrig fick ordet då mötesordförande A.C. slog klubban hårt i 

bordet när jag röstade nej på frågan om mötet blivit behörigt kallat och gick vidare utan att ge 

mina synpunkter gehör.   

  

Lägg där till att jag under mötet, när den ekonomiska policyn behandlades, lämnade synpunkter 

och förslag på ett inrättandet av en ekonomisk policy avseende Skattmästeriets roll att förvalta 

föreningens aktie- och fondkapital då detta saknades. Så att Skattmästeriet inte ägnar sig åt fritt 

spekulerande på marknaden. A.C. påtalade att det inte gick då jag försent inkommit med 

förslaget utan borde ha sagt till i början av mötet då de bestämnde punkterna som skulle 

behandlas.  

  

Efter detta när det var tal om att behandla mina 7 motioner (som ej blivit publicerades på 

föreningens hemsida i stid med föreningens sedvänja samt i strid mot likabehandling då A.DSB. 

motion blivit publicerad) så erhöll jag enkomt 3 (½? Minut) att föra min talan. Trots att det i 

början av mötet bestämmts att varje ärende skulle få 3½ minut. Jag behandlade då min första 

motion och när tiden tog slut så var jag beredd att tala om min andra punkt  men blev stoppad. 

Jag anförde att varje motion står enskilt – varpå en annan medlem menade att de ej utgjorde 7 

motioner och bara 7 synpunkter/yrkanden och föreslog att samtliga motioner ska behandlas som 

en punkt – varpå A.C. ej tillrättavisade personen såsom han tidigare gjort mot mig, utan tillät 

röstningen.  

  

Från mina motioner kan man klart konstatera att de olika punkterna berör olika saker och ej kan 

anses avse samma sak, att man absolut inte kan klumpa ihop dem – jmf ex motion 1 och motion 

7.  

  

” Härmed lämnar jag mina motioner om att styrelsen ej ska beviljas ansvarsfrihet etc.  

Med anledning av att styrelsen frångår föreningstadgan och därmed medvetet brustit i sitt 

ansvar som styrelsemedlemmar om att värna om föreningsmedlemmarnas intresse. Styrelsen 

har svekfullt lurat medlemmar på ersättning för nedlagd arbete i föreningen och ingett falska 

löften om engagemang mot arbetsinsatser. De har sedan frångått stadgan och frångått 

associationsrättens grund om att styrelsebeslut och föreningsbeslut är bindande– om de ogillar 

besluten var de tvunga att överklaga i tingsrätten. Styrelsen har medvetet frångått detta trots 

att det via dessa forum framgått att en student beviljats medlemskap. De har genom sitt 

handlande skadat Juridiska föreningen, förningens intressen och dess verksamhet genom 

handling eller underlåtenhet handlat i samband med föreningsverksmhet och därigenom skadat 

dess goda renomé. De har därutöver även gjort sig skyldiga till brottsliga gärningar.   



Då föreningsmötet den 10 november 2014 ej vunnit laga kraft då det blivit överklagat pga 

formella brister där bland annat inlämnade motioner och styrelsekandidater ej fått kandidera. 

Styrelsen har därutöver lagt sig i valberedningens arbete och ägnat sig åt valfusk genom att 

nyttja våld. Ärendet ligger nu hos tingsrätten för prövning.  

Med anledning av detta inlämnar jag följande 7 st motioner och yrkar att mötets medlemmar 

fastställer att:  

1) Föreningsmötet den 10 november fastställs som ogiltigt och görs om omgående med 

fria demokratiska val och sker i enlighet med stadgan.  

2) Dechargemötets utlysning och varande ska anses ogilltigt då det ej är en behörig 

styrelse som kallar till föreningsmöte – någon sådan styrelse finns inte pga årsmötet var 

ogilitigt och är överklagat. Inga beslut som fattades där har vunnit laga kraft. Så 

kommer det även vara iom detta möte oavsett utfall av besluten som fattas under dagen.  

3) Ej ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet – då JF isf inte kan rikta skadeståndsansvar mot 

styrelsemedlemmarna. Skadestånd är aktuellt i tingsrättsärendet. JF kommer isf själv 

behöva stå för den kostnaden om ansvarsfrihet beviljas.  

4) Bordlägga frågan om ansvarsfrihet tills det att tingsrätten yttrat sig i dom. För att få en 

grundlig prövning så att medlemmarna kan fatta ett informerat beslut.  

5) A.dS.B. motion anses som ogiltigt då den ej fastställts på ett behörigt föreningsmöte. 

Om denna motion lämnades in i tid inför detta möte, skall den anses ha blivit hanterad 

en gång och skall upp till prövning vid ett senare tillfälle för sin andra hantering innan 

den tas in i stadgan.  

6) A.dS.B. motion ogillas – Då föreningen gynnas av valmöjligheten att kunna ta in 

kompetens utifrån utifall dess medlemmar anser att det finns ett behov. Vid tidigare val 

har det finnits tomma platser. Jag yrkar även på att det finns en stor kompetens hos 

icke-jurister och att föreningen kan gynnas av bl.a. IT- och ekonomstudenter. 

Föreningens medlemmar gynnas inte av begränsade valmöjligheter. Jag önskar tid att 

föra min talan.  

7) Föreningen beslutar om att införa en särskild inspektor för styrelsearbetet. Då 

nuvarande inspektor har en mer cermoniell roll och inte granskar huruvida styrelsen 

följer god styreslesed eller god bolagsstyrning. Jag anser att det finns ett starkt behov 

av detta och att det är en bra satsning för föreningen då flertalet andra föreningen redan 

har någon som utöver tillsyn. Denna person skall vara oberoende och inte ha några 

tidigare kopplingar till föreningen (såsom haft tidigare förtroendeuppdrag inom JF ex 

styrelsemedlem. Iaf för perioden just innan, möjligtvis förlänga denna period till två.). 

Allt i syfte att förhindra jävsituationer vilket har uppståt i bland annad Föreningen 

ekonomerna vid Stockholms universitet. Jag ser dock inget hinder från att denna 

särskilda inspektor inte kan vara medlem i föreningen.  

Jag vill även påtala att berörda parter ej skall bevljas möjlighet att rösta då de befinner sig i 

jävsituationer. Detta inkluderar förgående styrelse samt nuvarande styrelse.  

Om någon styelsemedlem vill reservera sig är de välkommen att göra sig tillkänna före eller på 

föreningsmötet, i annat fall riktar jag min kritik mot samtliga styrelsemedlemmar. Då styrelsen 

med all förmodan talar med en gemensam stämma måste jag tyvärr rikta min kritik mot hela 



styrelsen istället för de enskilda medlemmarna som drivit frågan och begått de brottsliga 

gärningarna.”  

  

I mitt mail efter mötet till sekreteraren för Juridiska föreningen (sekreterare@jurstud.com) 

skriver jag om också om påvilket sätt Dechargemötet är att anses som ogiltigt.  

  

” Hej  

  

Jag tänkte bara meddela att Dechargemötet var ogilltigt då det enligt stadgan ska publiceras 

motioner, Motionen från A.H blev ej publicerade på föreningens hemsida - vilket A.dS.Bs blev. 

Detta är en ojämlik förfarande och har skett i strid mot stadgan om att alla medlemmar ska 

behandlas lika - det går även emot föreninges sedvänja att publicera motioner från medlemmar 

på hemsidan, vilket har skett vid tidigare val.  

  

Kallelsen till föreninges stämman har heller inte funnits tillgänglig 10 dagar före mötet utan 

har varit nere vissa dagar - finns screen shots på det.  

  

På årsmötet fanns det även 7 motioner från A.H och enligt bestämmelsen från mötesordöfrande 

så skulle varje område få 3 (och en halv?) minut. A.H erhöll dock bara en sådan tales stund - 

vilket skedde i strid mot gällande beslut.  

  

  

Därmed har föreningsmedlemmarna ej kunnat ta del av viktigt information och mötet skall 

anses som icke stadgaenligt utlyst och därmed ogilltigt.”  

  

  

d)   

Inför dechargemötet publicerades heller inte samtliga motioner som lämnats in av 

medlemmarna, utan styrelsen 2014/2015 har godtyckligt valt att publicera de motioner som 

kom från personer som de haft svågerpolitik med och utövat vänskapskorruption på bekostnad 

av den fria yttrandefriheten och medlemmarnas rätt till information om vad som föresgår bakom 

de stängda dörrarna. Vid tidigare föreningsmöten har samtliga motioner publicerats på 

hemsidan  

  

Styrelsen 2014/2015 har haft i syfte att så många medlemmar som möjligt ska vara frånvarande 

från mötet genom att skjuta på publiceringen av informationen. Genom att inte publicera 

samtliga motioner har de också försökt kontrollera informationen som medlemmarna får 

tillgång till och sett till att medlemmarna fattar oinformerade beslut som rör de brister som 

styrelsen 2013/2014 orsakat med sin förvaltning.   

  

Konsekvensen av styrelsen 2014/2015 års handlade är att de med uppsåt har satt hela juridiska 

föreningens stadga och allmänna associationsrättsliga regler -  att för en medlem att kunna 

lämna förbättringsförslag och lämna kritik - ur spel. Därigenom kan man klart konstatera att 

styrelsen 2014/2015 brustit i sin förvaltning, att dechargemötet ej varit behörigt kallat samt ej 



följt en korrekt process under själva mötet, därmed är dechargemötet Vt 2015 att anses som 

ogilltigt.  

  

De medlemmar som ej blev publicerades har blivit behandlade som andra klassens medlemmar 

vilket klart går emot likabehandlingen som ska råda mellan samtliga medlemmar i juridiska 

föreningen.   

  

Andra klassens föreningsmedlemmar – strid mot likabehandlingen  

Detta visar sig också tydligt där jag blev kantad vid bordsplaceringarna, inte bara en gång utan 

två gånger vid sittningarna på min inspark. Lägg därtill den uppebarligen kränkande sången vad 

gäller min politiska och moraliska livsstil och personliga övertygelse som uttalad vegetarian, 

som sjöngs vid båda tillfällena trots att det fanns föranmälda vegetarianer till sittningarna. Efter 

att ha talat med seniora medlemmar som också är vegetarianer så påtalade de att de aldrig hört 

den sången på sina sittningarna, därav drar jag slutsatsen att den sångens olämplighet har tagits 

i beaktande vid anordning av tidigare sittningar när det finns föranmälda vegetarianer. Sedvanan 

i föreningen är att sången inte används när det finns föranmälda vegetarianer just för att 

respektera deras moraliska och politiska livssyn. Den första gången sången användes bestämdes 

den av A.C och på den andra sittningen av A.dS.B båda som tidigare visat intresse att 

särbehandla mig relativt övriga föreningsmedlemmar – ”§ 14 Nu blotas det” Nu blotas det i 

stad och land nu är det midsommartid dräp ko dräp häst det är jättefest Se blod överallt och 

brevid  

Vart djur som dör ger bättre skörd  

Se där har vi ju ett svin – [där båda A.C och A.dS.Bs på vardera sittning, 

fäster blicken och pekar ut mig i samma ögonblick som frasen och ordet nämns 

– åsyftande att jag ska föreställa svinet och därmed skapat en allvarlig och 

väldigt otrygg miljo i syfte att kränka mig och att jag ska dräpas för att jag ska 

känna mig ovälkommen i JF och på juristprogrammet på Stockholms 

universitet]  

Ja dräp nu allt, dräp ko och galt  

Och taxar och braxar och bin  

  

Rakt fram mot offrets gråa bord  

Vi glatt vår kossa styr  

Vi slaktar bambi och stampe med  

Se upp så att Bamse ej flyr  

I gyllene dryck så skålar vi  

När vi står i det blod som vi skvätt  

Det där det var gott, får man mer om man ber  

Jo/Ja punschen uti blodet känns rätt  

  

Sången talar för sig själv varför den är högst olämplig att sjunga på event där det finns 

föranmälda vegetarianer. Jag kände mig iallafall illa till mods, förlorade min aptit och kände 

mig inte välkommen då A.C och A.dS.B använt JFs event för att hämnas och utsätta mig för 



hotelser. På ett tydligt sätt har de brutit mot förenings ändamål att verka för samhörighet och 

god kamratskap.  

  

Enligt 4 § i stadgan skall   

”Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och 

god kamratskap”  

  

Men inte bara jag blir kantad, utan även de som ses umgås socialt med mig kantas också. Detta 

skapar en fientlig situation där jag utsätts för en systematisk social isolering samt skapar rädsla 

hos övriga föreningsmedlemmar att interigera med mig då de då frukar att de ska utsättas för 

samma illa behandling. Detta ser jag som maktmissbruk och mobbing.  

  

Med hänvisning till ovanstående har både 2013/2014 och 2014/2015 års styrelse brustit i att ta 

hänsyn till detta ändamål.  

  

Juristdagarna – utebliven ersättning  

e)   

Under juristdagarna arbetade jag som logistik och IT-medarbetare, då jag inte fick erhålla en 

plats som företagsvärd enligt Emelie Ageby Svenssons order, trots att det enligt V.A 

(Personalansvarig) varit åtskilliga avhopp från företagsvärdarna så att han blivit tvungen att 

organisera om samt uttalande om att min roll som logistik och it-medbarbetare var överflödig 

och behövdes inte. Trots detta fick jag inte byta position till företagsvärd.  

  

f)   

Dagarna innan Juristdagarna skickade D.H (Projektledare) ut ett mail om mattrullning och att 

det skulle utgå ersättning.  

  

” Tjena Grabbar!  

Hoppas allt är fint med er och att ni har haft en bra kväll.  

  

Som medlemmar i logistikgruppen, kommer ni tillsammans med oss i ledningsgruppen och 

några andra frivilliga vara med och rulla mattor på tisdag kväll 14/10 i frescatihallen för att 

göra hallen klar inför onsdagens uppbyggnad av mässan.  

  

Preliminärt samlas vi 21.00 på huset. Där kommer att finnas lite käk och dryck. Själva arbetet 

tar cirka en timme och er ersättning kommer att vara 2 biobiljetter var.  

  

Hör av er till mig eller V om ni har några funderingar.  

  

Vänligen,  

--   

D.H 

Projektledare Juristdagarna 2014”  



  

Jag deltar och utför mitt arbete. När det sedan blev tal om betalning så beslutar styreslen 

2013/2014 att röja upp mitt medlemskap och vägrar betala trots påminnelser.   

  

g)   

Därtill la jag ner arbete som logistikvärd och hjälpte till att ställa i ordning lokalerna och frakta 

utsällningsmaterial dagen innan Juristdagarna. Jag fick klartecken från M.N (Logistik och IT-

ansvarig) att det var okej att komma senare än kl 13:00 då jag hade föreläsning som skulle 

sluta ”16 någongång” (den slutade 16:45). Jag ankom 17:30 (det tog 45 min att ta sig mellan 

Kista NOD och Frescatihallen). Därifrån jobbade jag till 21:00, alltså 3½h. Min tro var att 

arbetspasset och därmed arbetsbelastningen skulle delas upp i två delar i enlighet med D.H 

tidigare mail och jag skulle få kvällspasset.   

  

” Hej allihop!  

  

Mitt namn är D.H och jag är projektledare för Juristdagarna 2014. Då jag hade er position 

förra året, alltså i logistikgruppen, kom jag och V överrens om att jag skulle sköts kontakten 

med er, då jag har bäst koll på vad som behöver göras.  

  

Ni kommer likt de andra inte har några specifika arbetspass innan självamässan för att 

markandaföra den samma eller dela ut katalog eller liknande.  

  

Ert arbete börjar först på tisdagen den 14/10. Kl. 21.30 kommer de av er som har möjlighet 

att hjälpa till tillsammans med oss i ledningsgruppen att rulla ut mattorna i mässhallen. För 

detta kommer ersättning om 2 biobiljetter att utgå, detta är dock ingen obligatorisk aktivitet, 

men vi skulle uppskatta er hjälp.  

  

På eftermiddagen på onsdag 15/10 från 13.00 kommer vi att öppna för utställarna att komma 

in med sina montrar då vill vi ha några av er på plats. Jag föreslår att ni delar upp 

eftermiddagen i 2 pass där så att ni hela tiden är minst 2 stycken på plats som kan serva de 

budfirmor som kommer med med material.  

  

Under själva mässdagen sedan kommer ni inte vara placerade på någon speciell plats utan 

röra er fritt och hjälpa till där det behövs, samt tömma lite papperskorgar och vara allmänt 

redo för om något kör ihop sig på något sätt.  

  

När mässan väl stänger 16.00 är ni de som styr städningen och inlastning av material i 

lastbilen som ska köras upp till huset, självklart med hjälp av övriga mässvärdar.  

  

Hör av er till mig om ni har några frågor, antingen till den här mejladressen eller på det 

nummer som står nere i min mejlfot.  

  

Med vänligen hälsning,  

  



--   

D.H 

Projektledare Juristdagarna 2014”  

  

M var irriterad att jag var ”sen” men jag påtalade att jag hade ju fått klartecken att komma 

senare av honom dagen innan samt hade ingen hört av sig vart jag var eller att jag skulle 

iställa mig utifall det nu var skyndsamt. Hade det varit så hade jag kunnat skolka från 

åtminstonne en av föreläsningarna och kommit tidigare.   

  

Under detta arbetspass får jag veta att jag inte har några arbetsuppgifter under själva mässdagen 

utan arbetet sköts av företagsvärdarna. Våra arbetsuppgifter är istället före mässan genom 

riggning samt efter mässan via städning, under själva mässan ska vi bara driva omkring och inte 

göra någonting.  

  

Detta uttalande, tillsammans med E.A.S tidigare uttalande vid kickoffen om att jag inte bör 

interigera med utställarna då jag inte är jursiststudent. Samt V.A uttalande om att jag är 

överflödig i logistiklaget och min arbetsinsatts inte behövs.  

Ser jag ingen vits att stå på en mässa och rulla tummarna utan att få interigera med utställarna. 

Visst jag kan plocka gratisprylar men det var inte därför jag engagerade mig i projektet – så jag 

beslutar att ta på mig ett arbetspass med mitt jobb istället undermässdagen när erbjudandet gavs. 

Där det finns ett klart uttalat behov av min närvaro för att underlätta arbetsbelastningen för min 

arbetskollega på plats då arbetet kräver 2 arbetstagare för att hinna med alla arbetsuppgifter. 

Jag medelar därför M.N om detta men påtalar att jag kommer att delta vid städningen i slutet 

av dagen (15:45 – mässan stänger 16 därefter påbörjas tömningen av lokalen).  

  

M.N svarar inte förrän ca kl 13 på mässdagen och säger att jag inte behöver komma då jag skulle 

varit där redan på morgonen (för att rulla tummarna hela dagen?) och att jag endå inte kommer 

få någon bankettbiljett oavsett om jag kommer. Varpå jag menar att jag visst kommer och skall 

erhålla bankett biljett. Jag avbryter därför mitt arbetspass i förtid och är på plats i Frescatihallen 

kl 14 (istället för 15:45). Där träffar jag V som säger samma som M. Jag ifrågasätter varför de 

inte hört av sig tidigare och bett mig närvara om det nu var ett krav på logistikgruppen. Jag 

hänvisar också till vad de tidigare har sagt ang. att jag inte fick interigera med utställarna (E), 

att min arbetsinsats inte behövdes (V), att logistikgruppen inte har några arbetsuppgifter på 

mässdagen (M och A – A hade på sig en Logistikansvarig-tröja från tidigare året, vilket gjorde 

att jag förväxlade honom som logistikansvarig för denna upplaga av Juristdagarna – framkom 

av M när vi stod och pratade med V) samt V mail:  

  

” Hej alla!  

  

Äntligen är det dags, imorgon kl 07:00 samlas vi för att förbereda inför Juristdagarnas stora 

happening, nämligen arbetsmarknadsmässan.   

  



Ni har gjort ett fantastiskt jobb hittills med marknadsföringen och fortsätter vi på samma spår 

imorgon kan jag i princip garantera att vi efter mässan, på banketten, kan konstatera att vi 

haft en succédag.   

  

Ett par saker jag vill att ni tänker på:  

  

- Kom i tid. Kl. 07:00. Inte 07:30.  

  

- Tänk på att vara serviceminded och proffsiga. Vi tävlar mot Uppsala och Lund och vi ska se 

till att utklassa dem i alla hänseenden.  

  

- Tänk på att det är tajt till banketten. Ni kanske får ta med festoutfit till hallen och göra er i 

ordning där. Det är ju trots allt en idrottshall så duschar och andra sanitära utrymmen finns 

att tillgå.   

  

- Man hjälper till att städa om man vill gå på banketten. Vi delar ut bankettbiljetter det sista 

vi gör.  

  

Vi ses imorgon!  

  

Vänligen,  

V”  

  

Om att man erhåller bankettbiljett om man hjälper till med städningen. Med andra ord, jag har 

gjort mitt arbete inför Juristdagarna, under juristdagarna (hade inget arbete under mässan) samt 

fullgjort det arbete som krävts av mig efter mässan iom städning och bortforsling. Med andra 

ord jag har fullgjort mina förpliktelser såsom Logistik och IT-medarbetare för Juristdagaran 

2014.  

  

Jag övertalar V och M men nekas fortfarande att gå på banketten då V nämner att det skulle se 

dåligt ut för de företagsvärdar som nekats bankettbiljett för att de inte deltog på mässan 

(skillnaden är dock att deras huvudsakliga arbetsuppgift är på mässdagen tillskillnad från 

logistikgruppen som är före och efter, vi diskuterade aldrig huruvida de erbjudit sig att delta 

även vid städningen – men jag utgår från att de bara skulle komma på banketten och inte även 

delta på städningen.. sidospår). M erbjuder att jag ska få betalt ersättning (pengar) för min 

arbetsinsatts under dessa dagar (inkl. Mattutrullningen). Och tillägger att om nu inte JF betalar 

detta så förpliktigar han att betala det såsom för egen skuld. Vi skakar hand på det. V säger att 

han ocskå vill gå i god för det med sitt anseende och jag skakar hand även med honom.  

  

De hade sedan inte tid att hantera ersättningsfrågan samt fick jag veta av V att jag inte behövde 

vara kvar utan han garanterade att jag skulle få betalat och ska anses ha fullgjort min 

arbetsinsatts. Därav har jag godkännt att en avräkning får ske från mässdagens arbetstid med 

tiden som förlutit mellan 07:00 (då jag borde varit där – men inte kände till samt att ingen 

behörig person hörde av sig till mig vilket de borde) samt 14:00 (då jag var på plats – efter 



samtal från M och vetskap om att jag bör finnas på plats). Men att jag ska få betalt för resten av 

den tiden fram tills logistikgruppens arbete är slut (18:30?). då jag faktiskt har funnits till 

juristdagarnas förfogande. (14:00 – 18:30, 4½ h)  

  

Mattrullning:   21:30 till 00:00, 2½ h  

Inlastning:    17:30 till 21:00, 3½ h  

Mässdagen:    14:00 till 18:30, 4½ h  

Totalt:     10½ h (ej räknat med alla resor till och från)  

  

Trots hedersorden från M.N (Logistik och IT-ansvarig) samt V.A (Personalansvarig) så har jag 

inte erhållit någon ersättning. Istället när frågan väcks så röjer styrelsen 2013/2014 upp mitt 

medlemskap trots tidigare utfästelser och garantier på att jag är medlem – och försöker undgå 

ansvar.  

  

Klubbmästeriet  

h)   

Jag anmälde mig till och arbetade mina provpass:  

11/9 pub,   17:00 till 23:30, 6½ h  

20/9 fest,   17:00 till 03:30 10½ h  

Totalt:  17 h (ej räknat med alla resor till och från)  

  

(korrigering av tiderna får ske gentemot personalliggaren mot uppvisade av kopia, de 

personuppgifter som ej rör mig får sekretessbeläggas)  

  

Jag fick goda vitsord för min arbetsinsatts. Därefter kontaktar jag klubbmästeriet och säger att 

jag beslutat att jag är intresserad av att engagera mig hos dem. Jag erhåller inget svar... jag 

skickar en påminnelse men erhåller inget svar...  

  

Istället när frågan väcks så röjer styrelsen 2013/2014 upp mitt medlemskap trots tidigare 

utfästelser och garantier på att jag är medlem. Jag har därmed ej tagit del av de förmåner som 

erbjuds medlemskapet i Klubbmästeriet eller den gemenskap som därigenom skapas. Jag har 

med andra ord inte blivit behandlad likställt med andra föreningsmedlemmar. Istället har de 

utnyttjat min arbetskraft utan att någonsin haft för avsikter att låta mig engagera mig i 

föreningen. Att erhålla ett löfte om ett intyg utgör bara tomma ord, utan att få se innehållet av 

intyget och huruvida det går att visa upp för arbetsgivare saknar det något som helstt värde. Jag 

har varit med tidigare, vilket styrelsen 2013/2014 känner till där jag blivit utlovad intyg men 

som sedan inte införlivats (Se historien med HHUS och EY)1) Jag har heller inte lagt ner 17h+ 

                                                 
1 Där jag la ner 15 till 30h i veckan under 3 år, där det framgick av föreningsstadgan att jag skulle erhålla intyg 

för min arbetsinsatts men där den då Ekonomiansvariga som jag arbetade under och ansvarig för mina intyg– 

Paula Westin i dagsläget verksam i EY, vägrat upprätta något sådant och istället lagt upp mitt telefonnummer 
och mitt föräldrahems telefonnummer på falska blocketannonser, busringt och bankat på dörren hos mina 
föräldrar mitt i natten, lurat mig att betala en flygresa för upphämtning av intyg som ej funnits tillgänglig på 



av min tid med mål om att få ett intyg (som styrelsen 2013/2014 erbjöd mig) jag har gjort det 

för samhörigheten och värdet av ett långsiktigt engagemang.   

  

”Vi ursäktar oklarheten som rått i frågan och är självklart beredda att utfärda intyg för ditt 

arbete i Klubbmästeriet, som varit uppskattat.”  

  

På ett svekfullt sätt har styrelsen 2013/2014 utnyttjat mig och min arbetskraft. De har aldrig haft 

för avsikt att låta mig engagera mig i föreningen eller dess projekt eller mästerier. Deras 

uppgifter om att det hela härstammar sig i att jag inte går juristprogrammet är en lögn.  

  

  

Slutsats:  

Denna illa behandling har sedan fortsatt iom styrelsen 2014/2015 års agerande - se bara på den 

behandling jag erhållit efter det att jag kom in på programmet – vad gäller kantningen på mina 

insparkssittningar som ska vara välkomstbetonade för att man börjar på juristprogrammet (lägg 

därtill till att JF erhåller bidrag från Juridiska instutitionen/fakulteten för att bedriva 

välkomsverksamhet), ej publicera motioner som kritiserar styrelsen 2013/2014, ej erhållit 

betalning för mina arbetsinsattser under JD eller Klubbmästeriet (och därmed haft möjlighet att 

tillrättaställa stryelsen 2013/2014 agerande), ej erhållit erbjudande om att engagera mig i 

Klubbmästeriet (som jag uttalat en viljeförklaring till).  

  

Styrelsen 2014/2015 har på ett klart sätt ägnat sig åt hämndåtgärder och brustit i sin förvaltning 

av föreningen vilket jag påtalat men som de försökt tysta ner med hot (sången), våld (i samband 

med föreningsmöten) samt förpestandet av mitt studiesociala liv vilket rubbad min 

trygghetskänsla.   

  

Jag anser inte att styrelsernas försök att utesluta en eldsjälv som lagt ner blod, svett och tårar i 

en föreningsverksamheten så att övriga flitiga juriststudenter att i en trivsam miljö kunna umgås 

i goda vänners lag dels i pubben på Juristernas Hus men även kunna ta del av utställare på 

Juristdagarna.  

  

Förtydligande svar på anmälan om disciplinärende  

  

Det finns inget nedlåtande i det som framförts. All information som diskuterats har funnits 

tillgänligt officiellt på föreningens hemsida iom mina motioner som inkommit i behörig ordning 

men som styrelsen inte valt att ha tillgänglig för föreningens medlemmar, eller borde ha funnits 

tillgängligt i enlighet med föreningens sedvänja.  

  

                                                 
plats, ägnat sig åt urkundsförfalskning genom att upprätta falska signaturer och handlingar samt ärekränkt mig 

hos mina framtida arbetsgivare etc   
  

Samt Maximilian Mohlkert, efterträdande ordförande i HHUS som rivit sönder mina intyg från tidigare styrelse 
och vägrat ordna med nya intyg.  



Ber om ett klargörande vad i texten är att anses som ”nedsättande och kränkande”? Jag kan inte 

bemöta någonting som jag inte känner till då allt som sagt varit saklig.  

  

A.C har brutit föreningens förtroende iom att han tagit en konkurerande politisk anställning, 

trots att han erhåller ersättning från föreningen för att ej inneha några sådana uppdrag. Det enda 

skäliga vore att han avgår från sina sidoinkomster eller avsäger sig ersättning till föreningens 

förmån då hans uppdrag klart avspeglas i sitt konservativa beteende gentemot andra 

föreningsmedlemmars politiska övertygelse om att man bör respektera alla levande varelser och 

deras rätt till liv.  

  

Jag vill att det förtydligas om arbetsutskottet samt JF har jurisdiktion att hantera situationer som 

sker utanför JFs verksamhet? Då ni själva skriver att mina uttalanden inte hade koppling till 

föreningens verksamhet och att JF därmed ej bör ha behörighet att behandla frågan. Sedan kan 

man ställa sig frågan huruvida det varit bättre om en ”nedsättande och kränkande” behandling 

inom föreningens verksamhet såsom A.C gjort offentligt framför andra föreningsmedlemmar 

iom sången och övriga händelser sedan han suttit i styrelserna är bättre?  

  

Därtill har A.C deltagit i beslutet av disciplinärende i arbetsutskottet i ärende som rör honom 

själv. Med tanke på att mina motioner behandlat det valfusk som skett som lett till att A.C och 

nuvarande stryrelse blivit valda medför det att samtliga i styrelsen har att vinna på att utesluta 

mig från föreningen och därmed tysta mig, vilket de saknar behörighet till att göra. Detta är 

jävigt och strider mot 28 § i stadgan och gör beslutet ogiltigt.  

  

” 28 § Ej må någon delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken han eller 

hon är eller varit ansvarig; ej heller vid val av revisor som har eller haft att granska dennes 

förvaltning. Ej må heller någon delta i beslut om avtal mellan honom eller henne och föreningen 

eller eljest i fråga, där han eller hon äger ett intresse stridande mot föreningens.  

Denna bestämmelse är tillämplig för samtliga föreningens organ”  

  

Denna paragraf åsyftar jävsituationer och att man inte skall delta i beslut som rör en själv.  

  

Ni hänvisar även till Uppförandepolicy 2015 års lydelse – vill påminna att Dechargemötet vt 

2015 var ogiltigt och de beslut som fattades där röjdes upp. Uppförandepolicyn 2015, om den 

härstammar från Dechargemötet, kan inte ligga till grund för uteslutning.  

  

Ni skriver,  

  

”Enligt 2 § Uppförande policy, 2015, ska alla föreningens medlemmar bemöta varandra med 

respekt. Att offentligen framföra nedsättande kommentarer om medlem står i strid med 

föreningens vilja att alla medlemmar ska kunna känna sig trygga och fria från kränkande 

tillmälen.”  

  

Så lyder inte 2 § i Uppförandepolicyn 2014, utan den lyder:  

” 2 § Alla medlemmar ska bemöta varandra med respekt.”  



  

Resterande del får det att framstå såsom att uppförandepolicyn är mer vidsträckande än vad den 

är. Det ni skriver om att offentligen framföra – är inte tillämplig och utgör inte grunden för 

uppförandepolicyn. Det ni skriver om nedsättande kommentarar – är inte heller tillämplig och 

ni har heller inte gått in på vad som har sagts nedsättande. Slutligen skriver ni att alla 

medlemmar ska känna sig trygga vilket inte går att ursläsa från 2 § i uppförandepolicyn. Utan 

det ni har skrivt är er tolkning vilket borde ha förtydligas med avseende på framtida läsares 

förståelse, såsom ni skrivit i andra stycket ” Styrelsen ser det som..”. Det ni skriver om att 

offentligt uttala sig utgör inte föreningsviljan. Samt att inte kunna uttala sig saktligt sker i strid 

mot yttrandefriheten.  Som makthavare måste man kunna ta saklig kritik.  

  

Arbetsutskottet är även jäviga då den består av  

• Ordförande A.C som är föremål för mina motioner i egenskap av styreslemedlem 

2013/2014  

• Vice Ordförande F.T som är föremål för mina motioner i egenskap av styreslemedlem 

2013/2014  

• Skattmästare – då jag sökte den rollen iom årsmötet ht 2014 och som anses ogilltigt och 

måste tas om – utgör jag ”hans konkurrent”  

• Vice skattmästare - då jag sökte den rollen iom årsmötet ht 2014 och som anses ogilltigt 

och måste tas om – utgör jag ”hans konkurrent”  

• Sekreteraren E.R – som jag arbetade under i Klubbmästeriet 2013/2014 och som också 

berörs av mina motioner.  

  

Med andra ord, arbetsutskottet kan inte hantera frågan. Möjligtvis kan E.R hantera den, men 

hon utgör då en enskild person och poängen med ett utskott är att många hjärnor ska kunna 

angripa situationen och analysera den. Vilket då omöjliggörs.  

  

Samt med tanke på att jag skrivit till E.R angående ogilltigförklaringen a Dechargemötet HT 

2015 gällande att det var obehörigt kallat enligt 20 § i stadgan om 10 dagar. Samt processfelen 

under själva mötet. Men utan att få svar samt baserat på att det ej offentliggjorts någon kallelse 

till ny dechargemöte får vi helt enkelet dra slutsatsen att hon inte har för avsikt att följa reglerna 

i föreningsstadgan. Hon liksom övriga medlemmar i styrelsen berörs även av frågan om att ta 

om valet som skedde på föreningsmötet HT 2014.   

  

Någon föreningsvilja om att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller att de agerar med stöd av 

medlemmarna finns inte då kallelser och information inte kommit föreningsmedlemmarna till 

del. Utan enbart några få med nära koppling till styrelsen har beretts möjlighet att närvara på 

föreningsmötna. De ogiltiga beslut som nu har fattats kan ej tolkas utgöra förenningsviljan då 

den inte är representativ gentemot medlemsbasen. Detta är en konsekvens av ogiltiga kallelser 

och förfaranden som styrelsen förespråkat.   

  

Ingen i styrelsen har heller självmant avgått från sin position till förmån för den juridiska 

föreningens stadgaenliga valförfarande utan sitter kvar på sina platser...  

  



 2 § i varningsriktlinjerna 2015,  lyder:  

” 2 § Juridiska föreningens verksamhet är till för och öppen för alla medlemmar. Ömsesidig 

respekt utgör grundpelaren i föreningens verksamhet. I enlighet med föreningens 

likabehandlingspolicy ska ingen behandlas annorlunda eller illa på grund av kön, etnisk 

bakgrund, religionstillhörighet, politisk åsikt, sexuell läggning, ålder, handikapp eller vilken 

som helst annan godtycklig grund. Diskriminering i alla dess former är något som föreningen 

inte godtar och som ses särskilt allvarligt på. Det är av yttersta vikt att varje enskild medlem 

blir behandlad med respekt för sin person.”  

Vi börjar väl med att nämna policyn är tillämplig vid föreningens verksamhet – dvs inom ramen 

för föreningen. Som jag förstår det baserat på det ni skrivit så åberopas en situation som skett 

utanför föreningens verksamhet. Det betyder att policyn ej är tillämplig i detta fall då det verkar 

framgå som att det har skett utanför juridiska föreningens jurisdiktion.  

  

Enligt likabehandlingspolicyn måste en grund åberopas, någon sådan grund finns inte. Gilltiga 

grunder är: kön, etnisk bakgrund, religionstillhörighet, politisk åsikt, sexuell läggning, 

ålder, handikapp eller vilken som helst annan godtycklig grund. Situationen kan inte ligga 

till grund för att likabehandlingspolicyn ska aktualliseras.  

  

På vilket sätt menar styrelsen att jag blivit likabehandlad vad gäller kantning på mina sittningar, 

nekande att delta på föreningsverksamhet i form av föreningsmöten och utskottsverksamhet, ej 

erhållit betalning trots utfästelse samt att samtliga övriga föreningsmedlemmar erhållit 

ersättning, samt respekt för mina politiska val såsom djurrättsförespråkare iom medveten brist 

i sedvänjan vad gäller trevnad vid föreningssammankomster?  

  

A.C har som medlem samt i egenskap av styrelsen 2013/2014 samt 2014/2105, vid ett flertal 

tillfällen ej bemött andra medlemmar med respekt och fått dem att känna sig otrygga. Att 

offentlig antyda via sångerna på sittningarna i Juridiska föreningens regi, inför ens 

programkamrater att någon är ett svin och att denna borde dräpas – är klart nedsättande och 

kränkande och står i strid med föreningens vilja. Detsamma gäller förövrigt A.dS.B.  

  

Att inte publicera motioner i enlighet med föreningens sedvänja, samt att ej likabehandla 

motioner genom att publicera vissa men inte andra, så att medlemmarna ej kan få del av dem 

likbördigt i syfte att manipulera den allmänna åsiktsbildningen – sker i strid med föreningens 

vilja och grundläggande demokratiska principer.  

  

Att inte följa de beslut som tidigare styrelse 2012/2013 samt föreningsstämman HT2013 har 

fattat är att klart gå emot deras vilja. Dessa personer är förtroendevalda och föredräder 

föreningsmedlemmarna och därmed föreningens vilja.  

  

Att A.C har klart missbrukat både ordalydelsen och syftet med stadgan och applicerat den 

godtyckligt efter eget tycke och i strid mot alla medlemmar som någonsin varit medlemmar i 

juridiska föreningens gemensamma meningsvilja.   

  



Att A.C genom att utnyttja föreningens medel och sagt sig handla i Juridiska föreningens namn, 

lejt hejdukar som med våld ska stoppa föreningsmedlemmar att uttnyttja sina rättigheter i 

enlighet med 24 § i stadgan. Har skett i strid med föreningens vilja.   

  

Konsekvensen av detta är att föreningen lidit inte minst ekonomisk skada utan även gravt skadat 

föreningen, föreningens intressen eller dess verksamhet genom handling eller underlåtenhet att 

handla i samband med föreningsverksamhet.  

  

Jag väcker därför talan om disciplinärende/uteslutning av A.C enligt 12 § i stadgan. Jag 

åberopar också misstroendeförklaring enligt 23 §, i enlighet med 14 §.  

  

”23 § Medlem kan vid föreningssammanträde väcka fråga om misstroendeförklaring mot 

förtroendevald. Sådan fråga måste upptas i föredragningslistan för att behandlas under 

föreningssammanträdet och röster skall 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 skall anses omedelbart justerad. Misstroendeförklaring kan 

endast väckas mot förtroendevald som tillträtt sin post.”  

  

”14 § Förfarande enligt 11-12 §§ kan ej väckas mot styrelsemedlem som tillträtt och 

fortfarande innehar sin post. I sådant fall skall förfarande enligt 23 § i denna stadga först 

tillämpas innan styrelsen kan fatta beslut enligt 11-12 §§.”  

  

Vill dock påminna att föreningsmötet HT14 samt föreningsmötet VT15 – ej varit behörigt 

utlysta och därmed ogilltiga. De har heller inte vunnit laga kraft. A.C är därmed ej 

förtroendevald enligt 23 §. Utan arbetsutskottet och styrelsen kan redan nu inleda förfarande 

enligt 12 §.  

  

  

Slutligen, mitt skriftliga yttrande skall tillföras protokollet såsom bilaga i enlighet med stadgan. 

Jag har även iom detta inkommit med motioner inför årsmötet där frågan om A. C avsättning 

och uteslutning skall behandlas.  

  

”13 § Om förfarande enligt 11-12 §§ väckts vid styrelsemöte skall medlem som berörs av 

beslutet beredas tillfälle att skriftligen yttra sig i ärendet innan beslut fattas. Sådant skriftligt 

yttrande skall, om den som beslutet rör så begär, tillföras protokollet såsom bilaga.”  

  

A.C agerande har gått förlångt och saknar associationsrättsligt stöd och kommer inte accepteras 

av föreningens medlemmar.  

  

 
Motion till Juridiska föreningen vid Stockholms universitet (Org.nr: 802008-9614) inför 

årsmötet den XX  

Författad och inlämnad den 20 april 2015  



Av: A.H    

Betalande medlem i Juridiska föreningen  

  

Juridiska föreningen vid Stockholms universitet  

Frescativägen 16   

114 18, Stockholm  

  

Härmed lämnar jag mina motioner om att styrelsen ej ska beviljas ansvarsfrihet etc.  

Med anledning av att styrelsen frångår föreningstadgan och därmed medvetet brustit i sitt ansvar 

som styrelsemedlemmar om att värna om föreningsmedlemmarnas intresse. Styrelsen har 

svekfullt lurat medlemmar på ersättning för nedlagd arbete i föreningen och ingett falska löften 

om engagemang mot arbetsinsatser. De har sedan frångått stadgan och frångått 

associationsrättens grund om att styrelsebeslut och föreningsbeslut är bindande– om de ogillar 

besluten var de tvunga att överklaga i tingsrätten. Styrelsen har medvetet frångått detta trots att 

det via dessa forum framgått att en student beviljats medlemskap. De har genom sitt handlande 

skadat Juridiska föreningen, förningens intressen och dess verksamhet genom handling eller 

underlåtenhet handlat i samband med föreningsverksmhet och därigenom skadat dess goda 

renomé. De har därutöver även gjort sig skyldiga till brottsliga gärningar.   

Då föreningsmötet den 10 november 2014 ej vunnit laga kraft då det blivit överklagat pga 

formella brister där bland annat inlämnade motioner och styrelsekandidater ej fått kandidera. 

Styrelsen har därutöver lagt sig i valberedningens arbete och ägnat sig åt valfusk genom att 

nyttja våld. Ärendet ligger nu hos tingsrätten för prövning.  

Med anledning av detta inlämnar jag följande 8 st motioner och ovan nämnda bakgrunder om 

uteslutning av medlem och yrkar att mötets medlemmar fastställer att:  

1) Föreningsmötet den 10 november fastställs som ogiltigt och görs om omgående med 

fria demokratiska val och sker i enlighet med stadgan.  

2) Dechargemötets utlysning och varande ska anses ogilltigt då det ej är en behörig styrelse 

som kallar till föreningsmöte – någon sådan styrelse finns inte pga årsmötet var ogilitigt 

och är överklagat. Inga beslut som fattades där har vunnit laga kraft. Så kommer det 

även vara iom detta möte oavsett utfall av besluten som fattas under dagen.  

3) Förfarandet under Decharmötet var ogilltigt då motioner som inkommit ej blivit 

behandlade.  

4) Ej ska bevilja styrelsen ansvarsfrihet – då JF isf inte kan rikta skadeståndsansvar mot 

styrelsemedlemmarna. Skadestånd är aktuellt i tingsrättsärendet. JF kommer isf själv 

behöva stå för den kostnaden om ansvarsfrihet beviljas.  

5) Bordlägga frågan om ansvarsfrihet tills det att tingsrätten yttrat sig i dom. För att få en 

grundlig prövning så att medlemmarna kan fatta ett informerat beslut.  



6) A.dS.Bs motion anses som ogiltigt då den ej fastställts på ett behörigt föreningsmöte. 

Om denna motion lämnades in i tid inför detta möte, skall den anses ha blivit hanterad 

en gång och skall upp till prövning vid ett senare tillfälle för sin andra hantering innan 

den tas in i stadgan.  

7) A.dS.Bs motion ogillas – Då föreningen gynnas av valmöjligheten att kunna ta in 

kompetens utifrån utifall dess medlemmar anser att det finns ett behov. Vid tidigare val 

har det finnits tomma platser. Jag yrkar även på att det finns en stor kompetens hos icke-

jurister och att föreningen kan gynnas av bl.a. IT- och ekonomstudenter. Föreningens 

medlemmar gynnas inte av begränsade valmöjligheter.   

8) Föreningen beslutar om att införa en särskild inspektor för styrelsearbetet. Då nuvarande 

inspektor har en mer cermoniell roll och inte granskar huruvida styrelsen följer god 

styreslesed eller god bolagsstyrning. Jag anser att det finns ett starkt behov av detta och 

att det är en bra satsning för föreningen då flertalet andra föreningen redan har någon 

som utöver tillsyn. Denna person skall vara oberoende och inte ha några tidigare 

kopplingar till föreningen (såsom haft tidigare förtroendeuppdrag inom JF ex 

styrelsemedlem. Iaf för perioden just innan, möjligtvis förlänga denna period till två.). 

Allt i syfte att förhindra jävsituationer vilket har uppståt i bland annad Föreningen 

ekonomerna vid Stockholms universitet. Jag ser dock inget hinder från att denna 

särskilda inspektor inte kan vara medlem i föreningen.  

Jag vill även påtala att berörda parter ej skall bevljas möjlighet att rösta då de befinner sig i 

jävsituationer. Detta inkluderar förgående styrelse samt nuvarande styrelse.  

Om någon styelsemedlem vill reservera sig är de välkommen att göra sig tillkänna före eller på 

föreningsmötet, i annat fall riktar jag min kritik mot samtliga styrelsemedlemmar. Då styrelsen 

med all förmodan talar med en gemensam stämma måste jag tyvärr rikta min kritik mot hela 

styrelsen istället för de enskilda medlemmarna som drivit frågan och begått de brottsliga 

gärningarna.  

  

Min motion riktar sig mot styrelsen 2013/2014 i form av:  

Ordförande - T.H    

Vice ordförande - J.K  

Sekreterare - L.B  

Skattmästare - L.T  

Vice skattmästare - M.F  

Idrottssekreterare - P.M  

Informationssekreterare - S.H  

Internationell sekreterare - S.M  

Klubbmästare - A.E.T  

Marknadssekreterare - E.A.S  

Underhållningsmästare - A.C  



Överfadder - C.G  

Borgmästare - F.T  

  

Samt styrelsen 2014/2015 i form av  

Ordförande - A.C    

Vice ordförande - F.T 

Sekreterare – E.R  

Skattmästare - F.N  

Vice skattmästare -  M.K 

Idrottssekreterare - B.G  

Informationssekreterare -  W.W  

Internationell sekreterare - J.L.V  

Klubbmästare - K.A  

Marknadssekreterare - L.L  

Underhållningsmästare - M.W  

Överfadder -  J.L 

Borgmästare - Å.L 
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