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PROTOKOLL FRÅN FÖRENINGSSAMMANTRÄDE DEN 2 
NOVEMBER 2016 
 

Bilagor: 
1. Närvarolista föreningssammanträde den 2 november 2016.  

2. Valberedningens nomineringar.  

3. Motion om utnämnande av hedersordförande. 

4. Motion om stadgerevision.  

5. Stadga med revideringar inlämnade vid föreningssammanträdet.  

1 Formalia 

1.1 Föreningssammanträdets öppnande 
Föreningssammanträdet öppnades av Fredrik Nyquist kl. 18.41.  

1.2 Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysande 
Fredrik Björklund föredrog förutsättningarna för ett stadgeenligt utlyst 

föreningssammanträde.  

 

Föreningssammanträdet beslutade att anse föreningssammanträdet stadgeenligt utlyst. 

1.3 Fastställande av föredragningslista 
Föreningssammanträdet beslutade:  

Att fastställa föredragningslistan samt att lägga till punkten 1.4 Inadjungeringar som därmed 

kom att efterföljas av punkterna 1.5-1.7.  

1.4 Inadjungeringar  
Föreningssammanträdet beslutade:  

Att inadjungera Fredrik Tingland och Linnea Backman.  

1.5 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Axel Conradi valdes till mötesordförande och Linnea Backman valdes till mötessekreterare.  

1.6 Val av justeringspersoner tillika rösträknare 
Jenny Lindén och Elisabet Borg valdes till justeringspersoner tillika rösträknare.  

1.7 Fastställande av mötesordning och röstlängd 
Föreningssammanträdet fastställde mötesordningen. Röstlängden fastställdes till 128 st. 

medlemmar med justering allt eftersom medlemmar tillkom och föll bort under 

föreningssammanträdet.  

 

 



 
 
 

 

2 

 

2 Rapporter 

2.1 Beslutsuppföljning 

2.1.1 Tillsättande av stadgerevisionsgrupp 
Fredrik Björklund redogjorde för det arbete som stadgerevisionsgruppen genomfört. Då ett 

förslag om ny stadga lagts fram för föreningssammanträdet genom motion ansågs 

stadgerevisionsgruppens arbete slutfört.  

3 Valärenden 

3.1 Val av styrelse för verksamhetsåret 2017  
Föreningssammanträdet fastställde genom mötesordningen att företa sluten votering vid varje 

fråga om val där det fanns minst två kandidater.   

 

Ordförande 

Valberedningen presenterade sig och föredrog sitt arbete. De presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Sindri Steingrimsson och Fredrik Björklund. 

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering Fredrik Björklund till ordförande för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Vice ordförande 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Sindri Steingrimsson och Emma Johansson. 

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering Emma Johansson till vice ordförande för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Sekreterare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Matilda Gustafsson. 

Kandidaten presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Matilda Gustafsson till 

sekreterare för verksamhetsåret 2017. 

 

Borgmästare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade David Nisell och Joacim Kanstedt. 

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering David Nisell till borgmästare för 

verksamhetsåret 2017. 
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Överfadder 

Valberedningen föredrog till arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Filip Ljungholm och Erika Hanses.  

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering Filip Ljungholm till överfadder för 

verksamhetsåret 2017. 

 

Skattmästare och vice skattmästare  

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sina respektive kandidater. 

Till posten skattmästare kandiderade Oscar Krieg. 

Till posten vice skattmästare kandiderade Niklas Heimer.  

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Oscar Krieg till skattmästare och 

Niklas Heimer till vice skattmästare för verksamhetsåret 2017. 

 

Klubbmästare  

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Mattias Robach.  

Kandidaten presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Mattias Robach till klubbmästare 

för verksamhetsåret 2017. 

 

Marknadssekreterare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Frida Felldin och Benjamin Weine.  

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering Frida Felldin till marknadssekreterare 

för verksamhetsåret 2017. 

 

Idrottssekreterare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Sebastian Ramsay.  

Kandidaten presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Sebastian Ramsay till 

idrottssekreterare för verksamhetsåret 2017. 

 

Internationell sekreterare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Alexander Ahlfont.  

Kandidaten presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Alexander Ahlfont till 

internationell sekreterare för verksamhetsåret 2017. 
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Underhållningsmästare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat. 

Till posten kandiderade Anton Selander. 

Kandidaten presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde enhälligt genom acklamation Anton Selander till 

underhållningsmästare för verksamhetsåret 2017. 

 

Informationssekreterare 

Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin kandidat.  

Till posten kandiderade Sirus Hadsson och Davud Vasseghi.  

Kandidaterna presenterade sig och svarade på föreningssammanträdets frågor. 

Föreningssammanträdet valde genom sluten votering Davud Vasseghi till 

informationssekreterare för verksamhetsåret 2017. 

 

3.2 Val av särskild granskare för verksamhetsåret 2017 
Valberedningen föredrog sitt arbete och presenterade sin rekommendation. 

Föreningsstämman valde enhälligt genom acklamation Gustaf Lidegran till särskild granskare 

för verksamhetsåret 2017.  

4 Beslutsärenden 

4.1 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för 2017 
Föreningssammanträdet beslutade att fortsätta med den inlagda budgeten tills en ny budget 

bestämts. 

4.2 Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2017 

4.2.1 Betalande medlem 
Föreningssammanträdet beslutade:  

Att fastställa medlemsavgiften till 300 kr för medlem och till 150 kr för internationell medlem.  

4.2.2 Stödmedlem 
Föreningssammanträdet beslutade:  

Att fastställa medlemsavgiften till 500 för stödmedlem.  

4.3 Propositioner 
Inga inkomna propositioner.  

4.4 Motioner 

4.4.1 Motion om utnämnande av Hedersordförande (Av N. Heimer, R. Kaneberg & 
M.Robach).  

 

Mattias Robach och Niklas Heimer föredrog frågan och yrkande bifall till motionen.  
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Yrkande väcktes även om att bifalla motionen med ändring till ”hedersledamot” istället för 

”hedersordförande”.  

 

Sluten votering vid behandling av respektive yrkande begärdes.  

 

Föreningssammanträdet beslutade:  

Att avslå motionen och att avslå motionen med föreslagen ändring.  

4.4.2 Stadgemotion 
Fredrik Björklund föredrog frågan och yrkade bifall till motionen med de revideringar som 

gjorts under föreningssammanträdet (bilaga 5).  

 

Föreningssammanträdet beslutade:  

Att anta motionen med vidtagna justeringar (bilaga 5) och därmed genomföra den föreslagna 

stadgeändringen.  

 

Det observerades att ett likalydande beslut vid ett ytterligare föreningssammanträde krävs för 

att stadgeändringen ska kunna genomföras stadgeenligt.  

5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  

6 Sammanträdets avslutande 
Föreningssammanträdet avslutades av Axel Conradi kl. 00.20.  

 

 

 

_____________________ _____________________ 
Axel Conradi 

Mötesordförande 

Linnea Backman 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Elisabet Borg 

Protokolljusterare 

Jenny Lindén   

Protokolljusterare 
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Bilaga 1  

 

Närvarolista föreningssammanträde den 2 november 2016 
 

Förnamn Efternamn Personnummer In Ut 

Mikaela Nordh 930323-xxxx 18:00/18:50/20:33 18:49/20:10/22:56 

Fredrik Björklund 940701-xxxx 18:00 00:24 

Furkan Tezcan 931009-xxxx 18:00 20:15 

Darin Erbili 940117-xxxx 18:00 21:03 

Matilda Westerberg 930215-xxxx 18:00 22:38 

Stephanie Holmlund Larsson 900208-xxxx 18:02 22:16 

Finn Unosson 930323-xxxx 18:02 19:40 

Johan Ingildsen-Olsson 880113-xxxx 18:02 22:34 

Erik Lindqvist 930130-xxxx 18:03 20:55 

Mathilda Wahlgren 920513-xxxx 18:04 22:35 

Josefine Lundström 940803-xxxx 18:04 22:36 

Anton Selander 950115-xxxx 18:04/20:12 20:10/00:04 

Sebastian Ramsey 931226-xxxx 18:04 00:19 

Matilda Lindblom 930818-xxxx 18:04 20:55 

Josephine Martinsson 911020-xxxx 18:05 20:55 

Emma Olsson 931129-xxxx 18:05 23:11 

Rasmus Kaneberg 960408-xxxx 18:05 23:11 

Julia Demitz-Helin 930625-xxxx 18:05 23:11 

Sara  Jacobsson 940114-xxxx 18:06 00:22 

Nadja Jonasdotter 940826-xxxx 18:06 23:11 

Emily Dahlqvist 940423-xxxx 18:06 23:11 

Elin Hjortskull 950406-xxxx 18:06 23:12 

Rebecka Ramsten 880302-xxxx 18:07 20:59 

Sara Hariri 950124-xxxx 18:07 00:20 

William Gidlund 950602-xxxx 18:07 23:47 

Daniel Larsson 901201-xxxx 18:08 23:44 

David Edsman 880514-xxxx 18:08/19:45/22:44 19:39/22:40/23:09 

Ulrika Norén 921005-xxxx 18:08 23:10 

Jennifer Ehrenström 930930-xxxx 18:08 23:11 

Frida Felldin 930130-xxxx 18:00/23:30/00:08 23:29/00:07/00:22 

Marcus Waldemarsson 930604-xxxx 18:09/19:49 19:47/00:22 

Alexander Ahlfont 940428-xxxx 18:09/18:41 18:39/00:22 

Annie Mogren 920612-xxxx 18:09 22:41 
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Amanda Zetterholm 950221-xxxx 18:10 22:14 

Sofia Björklund 900302-xxxx 18:10 22:41 

Johan Murray 941111-xxxx 18:10 00:20 

Paula Högman 970427-xxxx 18:10 22:33 

Elin Jakobsson 950828-xxxx 18:10 22:37 

Mattias Kallstenius 940930-xxxx 18:10 22:37 

Sirus Hadsson 930404-xxxx 18:11/19:42/22:57 19:40/22:53/00:03 

Matilde Abejón 931219-xxxx 18:11 20:54 

Niklas Sundberg 920307-xxxx 18:16 21:09 

Sofie Hallström 920229-xxxx 18:11 22:54 

Edith Arnek 940214-xxxx 18:12 22:36 

Andrea Thorin 930523-xxxx 18:12 00:24 

Linnea Söderberg 950305-xxxx 18:13 23:45 

Annika Lopez Kasteskog 941025-xxxx 18:13 23:45 

Johanna Henriksson 941006-xxxx 18:14 00:24 

Frida Holmqvist 970822-xxxx 18:14 23:47 

Nelly Cornetag 971122-xxxx 18:14 00:21 

Elin Martinsson 960623-xxxx 18:14 00:21 

Daniel Orén 960130-xxxx 18:15 00:20 

Filip Ljungholm 921208-xxxx 18:15 00:24 

Stina Larsson 960109-xxxx 18:15 23:45 

Oscar Frid 951107xxxx 18:15 22:36 

Joel Adamako 950520-xxxx 18:15/21:03 20:55/23:45 

David Nisell 960123-xxxx 18:16/21:03/23:17 20:55/23:12/00:04 

Carl Hedström 950220-xxxx 18:16 20:55 

Fanny Johansson 97028-xxxx 18:16 21:05 

Christopher Spreigl 971221-xxxx 18:16 23:12 

Kevin Melin 950806-xxx 18:16 20:10 

Robert Green 950701-xxxx 18:16 20:10 

Wilmer Sandqvist 930422-xxxx 18:16 23:45 

Kalo Ortali 941004-xxxx 18:17 23:45 

Simon Åkerblom 910123-xxxx 18:18 23:44 

Kristian Stockerup 911026-xxxx 18:19 23:45 

Milton Louthander 890922-xxxx 18:19 20:55 

Nima Dadgaranfar 861014-xxxx 18:19 20:58 

Matilda Gustafsson 940706-xxxx 18:19 23:45 

Jacob Ghazi 931207-xxxx 18:20 23:50 

Niclas Lundgren 930727-xxxx 18:20 23:49 

Ismet Logo 950515-xxxx 18:20 23:48 
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Hasan Erdogan 950702-xxxx 18:20 23:48 

Farukh Imitov 941020-xxxx 18:21 23:49 

Matti Tikkanen 860710-xxxx 18:21 21:06 

Benjamin Namini 910921-xxxx 18:21 00:23 

Hanna Lindoff Duprez 950119-xxxx 18:21/23:13 23:10/23:45 

Miranda Wallin 941214-xxxx 18:22 23:45 

Amanda Nilsson 970410-xxxx 18:22/19:10 19:07/22:35 

Tanja Hasan 971225-xxxx 18:23/19:10 19:07/22:35 

Lova Winell 971009-xxxx 18:23 22:33 

Cajsa Helin Hollstrand 960704-xxxx 18:23 22:35 

Emma Andersson 960220-xxxx 18:24 22:36 

Louise Ahlberg 960217-xxxx 18:24 22:34 

Emma Johansson 941229-xxxx 18:24 00:03 

Ellinor Hedgren Rylander 970317-xxxx 18:25 23:45 

Thomas Terho 940824-xxxx 18:25 23:45 

Jennifer Embretsen 970306-xxxx 18:26 23:34 

Sandra Mattson Coll 970120-xxxx 18:26 22:33 

Lovisa Wennerberg 970528-xxxx 18:26 20:10 

Linda 

Mazaheri 

Khameneh 970305-xxxx 18:27 22:35 

Olof Lundberg 830131-xxxx 18:27 22:34 

Hannes Axell 970221-xxx 18:27 22:34 

Leisel Björck 950516-xxxxs 18:27 22:37 

Erika Hanses 930625-xxxx 18:27 22:38 

Marcus Ström 931227-xxxx 18:28 22:37 

Sophia Sensoli 931119-xxxx 18:29/19:47 19:40/23:36 

Adam Blücher 930610-xxxx 18:29 22:38 

Sofie Cedervall 930921-xxxx 18:29 00:23 

Jesper Linder 940413-xxxx 18:29 00:20 

Mathias Robach 941121-xxxx 18:30 00:20 

Fabian Lidåkra 941004-xxxx 18:30/19:42/22:50 19:39/22:47/00:20 

Oskar Törngren 940925-xxxx 18:30 23:15 

Annelie Brithén 920812-xxx 18:31/23:13 23:10/00:22 

Emmy Peterson 951123-xxxx 18:31 20:09 

Josefine Christensen 950530-xxxx 18:31 20:05 

Oscar Krieg 930428-xxxx 18:32 23:47 

Niklas Heimer 920523-xxxx 18:32 00:20 

Davud Vasseghi 950907-xxxx 18:33/22:48 22:41/23:49 

Christoffer Ung 810424-xxxx 18:33 22:40 
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Sindri Steingrimsson 950412-xxxx 18:34 00:20 

Stellan Koch 941202-xxxx 18:34 20:55 

Benjamin Weine 940728-xxxx 18:34 23:13 

Joacim Kansedt 931005-xxxx 18:34 23:12 

Samira Bandick 970625-xxxx 18:35 20:52 

Felix Bergvich 950222-xxxx 18:35 23:09 

Stina Eriksson 930320-xxxx 18:35 22:35 

Josefine Ekblom 930414-xxxx 23:35 00:20 

Christoffer Nilmén 920805-xxxx 18:36 22:54 

Mimra Hadodo 900622-xxxx 18:36 20:09 

Erik Bohman 941230-xxxx 18:37 22:34 

Erik Eriksson Thuru 890625-xxxx 18:38 20:52 

Emelie Ishouh 970324-xxxx 18:38 20:52 

Max Korsback 860914-xxxx 18:39/00:18 00:08/00:21 

Fredrik Nykvist 880627-xxxx 18:38/20:33 20:10/23:50 

Axel Conradi 910707-xxxx 18:39 00:22 

Jakob Sporre 950718-xxxx 18:40 22:38 

Elisabet Borg 920526-xxxx 18:00 00:23 

Jenny Lindén 920507-xxxx 18:00 00:23 

Elin Jungbeck 920331-xxxx 18:55 22:55 

Carlo Engstrand 910423-xxxx 19:05 19:15 

Adrian Nylén 930429-xxxx 19:05 22:46 

Anton Forsberg 931203-xxxx 19:05/19:10 19:07/20:08 

Elias Zeito 950713-xxxx 19:05/23:09 22:39/23:45 

Kasper Lundberg 971121-xxxx 19:05 22:36 

Agnes Thilander 941210-xxxx 20:06 00:20 

Stephanie Stiernstedt 941128-xxxx 20:52 23:12 
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Bilaga 2  

 

Valberedningens nomineringar 
 

 

Ordförande:  

Sindri Steingrimsson och Fredrik Björklund 

 

Nominering: Fredrik Björklund 

 

Vice Ordförande:  

Sindri Steingrimsson och Emma Johansson 

 

Nominering: Emma Johansson 

 

Sekreterare: 

Matilda Gustafsson 

 

Nominering: Matilda Gustafsson 

 

Borgmästare: 

David Nisell och Joacim Kanstedt 

 

Nominering: David Nisell 

 

Överfadder:  

Filip Ljungholm och Erika Hanses 

 

Nominering: Erika Hanses 

 

Skattmästare: 

Oscar Krieg 

 

Nominering: Oscar Krieg 

 

Vice Skattmästare:  

Niklas Heimer 

 

Nominering: Niklas Heimer 

 

Klubbmästare: 

Mattias Robach 

 

Nominering: Mathias Robach 
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Marknadssekreterare:  

Frida Felldin och Benjamin Weine 

 

Nominering: Frida Felldin 

 

Idrottssekreterare:  

Sebastian Ramsay 

 

Nominering: Sebastian Ramsay 

 

Internationell sekreterare: 

Alexander Ahlfont 

 

Nominering: Alexander Ahlfont 

 

Underhållningsmästare: 

Anton Selander 

 

Nominering: Anton Selander 

 

Informationssekreterare: 

Sirus Hadsson och Davud Vasseghi 

 

Nominering: Sirus Hadsson 
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Bilaga 3 

 

Motion till Juridiska Föreningens föreningssammanträde 
2016  

Angående val av Fredrik Nyquist till hedersordförande  
 

 

Förslag 

 

Att föreningssammanträdet väljer Fredrik Nyquist till hedersordförande i Juridiska 

Föreningen. 

 

Motivering 

 

Fredrik inledde sitt engagemang i föreningen 2014 som fadder, för att sedan ta plats i 

styrelsen som Skattmästare 2015. Vid hans tillträde var bokföringen kraftigt eftersatt. Under 

hela 2015 arbetade Fredrik hårt för att komma ikapp med både 2013 och 2014 års bokföring 

parallellt med årets ordinarie styrelsearbete. Fredriks hårda arbete resulterade i att 

årsredovisningar kommer kunna upprättas för både 2013 och 2014.  

Fredrik har under sitt ordförandeår 2016 visat stor plikttrogenhet genom att, utöver sin 

omfattande representation, hanterat konflikter såväl internt som externt på ett föredömligt sätt 

och även under sommaren ansvarat för ett större nödvändigt renoveringsprojekt av toaletterna 

i Juristernas hus. 

 

 

Det ovan nämnda anser vi passar in i beskrivningen enligt 9 § i föreningens stadgar om att ha 

”haft avgörande betydelse eller eljest tjänat föreningen väl under en längre tid”. 

 

 

Förslag till beslut 

 

Vi föreslår föreningssammanträdet att bifalla motionen och välja Fredrik Nyquist till 

hedersordförande i Juridiska Föreningen. 

 

Niklas Heimer 

Rasmus Kaneberg 

Mathias Robach 
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Bilaga 4 

Motion angående stadgerevision 2016  
Juridiska Föreningens stadga är de ramar och den instruktionsbok som föreningen utgår ifrån. 

Den ska representera medlemmarnas vilja och vara det dokument som all 

föreningsverksamhet följer.  

 

Föreningsverksamheten utvecklas däremot hela tiden, och det innebär också att så måste 

stadgarna. Föreningens stadgar har blivit föråldrade, osmidiga och på vissa ställen rent utsagt 

märkliga. Detta förslag på ny stadga är framtagen för att råda bot på många av de oklarheter 

som nuvarande stadga har skapat.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att stadgerevisionen kommer ha rensat bort många överflödiga 

och otydliga bestämmelser, såsom bestämmelserna om stipendienämnd och en lista över 

förslag på ämbetsmän. Vidare införs det att uppförandepolicyn ska klubbas av dechargen, 

tillsammans med arbetsordningen.  

 

Stadgerevisionen gör däremot inga förändringar i styrelsens sammansättning, utan styrelsen 

kommer fortsatt bestå av presidiet, skattmästare, vice skattmästare, samt kommittécheferna.  

 

Vi hoppas den nya stadgan kommer falla i god jord, och hjälpa föreningen utvecklas framåt.  

 

Vi yrkar därför att Föreningsstämman ska anta följande som ny stadga för Föreningen:  

 

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.  
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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 som avses i andra stycket ska fastslås separat. 

Ordinarie 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.  

5 a §  Temporära Medlemmar  

Styrelsen får även besluta om att ge ut tillfälliga medlemskap. Dessa medlemmar temporära medlemmar, och 

innehar inga rättigheter mot Föreningen givna till andra medlemmar enligt denna stadga. Temporära 

medlemskap upphör automatisk efter maximalt en (1) vecka.   

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 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 medlem 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 §.  
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9 §  Hävning av avstängning eller uteslutning 

Beslut enligt 8 § kan hävas av Föreningsstämma.  

10 § 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: 

1. 30 eller fler föreningsmedlemmar,  

2. Revisor, 

3. Inspektor eller Proinspektor, eller 

4. 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 § 

- Anta 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 §. 

 

14 § 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 Föreningsstämmat. Propositioner ifrån styrelsen ska bifogas förslaget till föredragningslista.  

15 § 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.  

16 § 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.  
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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.  
 

17 §  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.  
 

18 §  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. 
 

19 § 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. 
 

20 §  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. 
 

21 § 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. 
 

22 §  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.  

23 §   Styrelsens ledamöter  
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.  

24 § 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.  

25 § Arbetsordning och uppförandepolicy 
Styrelsen ska inför sin första ordinarie Föreningsstämma framlägga en arbetsordning för styrelsens arbete, där 
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årets organisation ska framgå. Dessutom ska en verksamhetsplan 

framläggas, där målen med årets verksamhet ska framgå.  

 

Styrelsen ska även inför sitt första ordinarie Föreningsstämma framlägga en uppförandepolicy, där 

förhållningsreglerna för verksamheten framgår.  

26 §  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.  

26 a §  Styrelsesammanträde Per capsulam 

Vid brådskande frågor som inte kan vänta till nästa styrelsesammanträde för 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.  

27 §  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.  

28 § 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.    

29  § Valberedningens utformning  
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Valbar till valberedningen är ordinarie 

medlem, stödmedlem, samt hedersledamot.  

Valberedningens 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. 

30 § 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.  

31 §  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.  
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Årsbokslutet ska, tillsammans med revisors revisionsberättelse, bifogas kallelsen till Föreningsstämma och 

förslaget till föredragningslistan om den kommer behandlas på Föreningsstämman.  

32 § 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.  

33 §  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.   

34 §  Om tolkning av stadgan 

Vid tvist om hur denna stadga ska tolkas har föreningens inspektor tolkningsföreträde.  
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Bilaga 5 

Stadga med revideringar inlämnade vid 
föreningssammanträdet  

 

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 §. 

Ordinarie 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 §.   
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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 medlem 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.  

10 § 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: 

5. 30 eller fler föreningsmedlemmar,  

6. Revisor, 

7. Inspektor eller Proinspektor, eller 

8. 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. 
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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 Föreningsstämmat. 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.  

15 § 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. 
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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  
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.  

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.  
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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.  

Valberedningens 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. 


