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Inledande anmärkning: 
Motionen nedan har översänts per e-post till Juridiska Föreningen vid Örebro universitet 
inför årsstämma den 29 oktober 2012. Motionen återfinns på första till andra sidan, och 
styrelsens förslag till årsstämman finns på tredje sidan. 

Motion 
Angående styrelsens förslag till införande av Inspektor  
 
Styrelsen har inför stämman föreslagit införandet av Inspektor för JF Örebro. 
Enligt 2 kap. 8 § kan ändring av föreningens stadgar ske på årsstämma om 2/3 av 
de närvarande röstberättigade förenar sig därom.  
 
Eftersom stadgarna endast kan ändras av årsstämma är det inte stadgeenligt att 
stämman endast fattar ett generellt beslut om att stadgarna ska ändras och att det 
därefter ankommer på styrelsen att närmare utforma ändringen. Enligt min 
mening är styrelsens förslag till ändring av stadgarna inte tillräckligt precist 
utformat för att årsstämman ska vara behörig att fatta beslut i enlighet med 
förslaget. För att avhjälpa denna brist inkommer jag därför med ett mer komplett 
ändringsförslag.  
 
Med tanke på den viktiga roll och den långa mandatperiod som en Inspektor skulle 
komma att inneha anser jag det olämpligt att Inspektor väljs av styrelsen och inte 
av medlemmarna på årsstämma eller valmöte. En ordning där Inspektor väljs av 
styrelsen underminerar ämbetets tyngd och det kan ifrågasättas om man därmed 
överhuvudtaget uppnår dess funktion som stöd- och kontrollorgan. Att styrelsen 
ges möjlighet att under vissa snävt utformade omständigheter entlediga Inspektor 
är dock rimligt.  
 
Med anledning av ovanstående önskar jag inkomma med följande 
 
 Yrkande  
Stämman beslutar att föreningens stadgar skall ändras enligt följande:  

• Ett nytt kapitel 9 med titeln “Inspektor” införs.  
• Nuvarande kapitel 9 omnumreras till kapitel 10.  
• Kapitel 9 Inspektor ska ha följande utformning:  

o § 1 Inspektor ska bevaka föreningens intressen och i övrigt främja 
dess verksamhet.  

o § 2 Till Inspektor väljs en kunnig, erfaren, hederlig och allmänt aktad 
person som har anknytning till Juridiska fakulteten vid Örebro 
universitet.  

o § 3 Inspektor väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på 
två år. Skulle Inspektor avgå eller övergå till verksamhet som är 
oförenlig med föreningens ändamål kan denne dock entledigas av 
styrelsen, årsstämma eller valmöte före mandattidens utgång.  
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o 4 § Inspektor har rätt att påkalla extra årsstämma eller styrelsemöte 
för att behandla viss fråga. Inspektor har närvaro- och yttranderätt 
vid styrelsemöten samt årsstämmor, även om denne inte är medlem 
i föreningen.  

• Bestämmelsen i 4 kap. 3 § ändras enligt följande:  
o Nuvarande lydelse:  

“Extra årsstämma får äga rum när styrelsen så beslutar eller om 
minst 5 % av medlemmarna skriftligen underrättar styrelsen om att 
en sådan önskas.”  

o Föreslagen lydelse:  
“Extra årsstämma ska äga rum när styrelsen eller Inspektor så 
beslutar eller om minst 5 % av medlemmarna skriftligen underrättar 
styrelsen om att en sådan önskas.”  

• Bestämmelsen i 5 kap. 7 § ändras enligt följande:  
o Nuvarande lydelse:  

"Endast de medlemmar som är styrelseledamöter har närvarorätt 
när styrelsen sammanträder."  

o Föreslagen lydelse:  
“Endast de medlemmar som är styrelseledamöter samt Inspektor 
har närvarorätt när styrelsen sammanträder.  

• Bestämmelsen i 7 kap. 2 § ändras enligt följande:  
o Nuvarande lydelse:  

“Val av ny styrelse och revisor för nästa verksamhetsår ska göras på 
ett valmöte under maj månad.”  

o Föreslagen lydelse:  
“Val av ny styrelse och revisor för nästa verksamhetsår ska göras på 
ett valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av 
Inspektor göras på valmötet.”  

• Bestämmelsen i 7 kap. 11 § ändras enligt följande:  
o Nuvarande lydelse:  

“Den nya styrelsen tillträder den 1 juli i enlighet med föreningens 
verksamhetsår.”  

o Föreslagen lydelse:  
“Den nya styrelsen tillträder den 1 juli i enlighet med föreningens 
verksamhetsår. Detsamma gäller för nyvald Inspektor." 

 
 
 
 
Andres Acevedo  
Hedersmedlem 
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Styrelsens förslag 
Styrelsen jämkar sig med den av Andres Acevedo insända motionen, med lydelse 
enligt ovan, och föreslår stämman att bifalla den i sin helhet.  
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