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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 sidan, och styrelsens 
förslag till årsstämman finns på andra sidan. 

Motion 
Yrkanden  
Att:  

Årsmötet uppdrar till styrelsen att upprätta en Ekonomiplan, där 
kapitalstruktur, kostnadsstruktur och hanteringen av skatt och moms 
särredovisas inom ekonomiplanen. Styrelsen skall även redovisa de 
åtgärder som gjorts utifrån arbetet med ekonomiplanen.  
 
Årsmötet genom Ekonomiplanen således också fungerar kring en 
kompetensplan för posten Ekonomiansvarig, Kassör så att funktionärerna 
får adekvata kunskaper i bokföring & skatt.  
 
Styrelsen skall upprätta ekonomiplanen till 2013-03-01 och redogöra för 
den genom en offentligt publicerad rapport. Kompetensutvecklingsdelen 
skall presenteras på Valmötet i maj.  

 
Bakgrund & Syftet  
Föreningen har under de senaste två verksamhetsåren haft olika syn jämfört med 
beslutande myndighet om föreningens skattskyldighet varav minst ett av åren 
slutade i skatterättsnämnden för avgörande. Genom det finner jag att kommande 
Ekonomiansvarig och Kassör behöver få en adekvat utbildning innan de på börjar 
sina respektive uppdrag för att kunna fullgöra dem på bästa sätt.  
 
Det ovan anger att det behöver skapas en systematisk hantering av 
ekonomifrågorna inom föreningen och då särskilt frågan om skatt och moms. När 
det gäller kapitalstrukturen skulle man med stor sannolikhet kunna öka 
räntabiliteten på föreningens sparande kapital samt ha gjort en kapitalanalys och 
skapa en struktur utifrån det.  
 
Syftet med förslaget är att öka räntabiliteten och minska föreningens oväntade 
utgifter genom att det införs en god kompetens på posterna Ekonomiansvarig och 
Kassör och att de erhåller rätt kunskapsnivå från början för att kunna leverera bra 
beslutsunderlag till styrelsen.  
 
Eke 2012-10-21  
Johan Borre  
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Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen.  
 
Styrelsen har tidigare under hösten diskuterat att det kanske vore en god idé att 
binda delar av de kapital vi har i föreningen på exempelvis konton med garanterad 
ränta. Det som styrelsen kom fram till var att det kapital JF Örebro har inte är så 
stort och att föreningen är i behov av likvida medel. Stora utbetalningar görs i 
samband med både Juristmässan och Balen vilket kräver att det finns pengar på 
vårt konto. Dessutom finns det ett ärende uppe hos Skatteverket där myndigheten 
anser att vi borde betala skatt för den vinst JF Örebro gjorde verksamhetsåret 
2011/12, skulle våra invändningar inte accepteras behövs likvida medel även till 
detta.  
 
Ändringsyrkande 
Styrelsen vill poängtera att vi är en studentförening där studenter får chansen att 
testa på styrelsearbete. Kan man inte allt innan är det bara att lära sig. Styrelsen 
föreslår därför: 
 

- att styrelsen tar reda på om det finns några utbildningar eller annan form 
av stöd som kan vara lämpligt, med hänsyn både till tid och pengar, att göra 
till vana för ekonomiansvarig att ta del av 

- att resultatet av ovanstående presenteras på valmötet i maj 2013 
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