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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 skapa ett dokumentationssystem av 
föreningens handlingar i överensstämmelse med god arkivvård.  
Årsmötet uppdrar till styrelsen även att utifrån den ny systemet för 
dokumentation också genomför arbetet att klassificera tidigare års 
handlingar.  
 
Styrelsen skall återrapporetera valet av dokumentationssystem senast 
2013-02-01 genom en offentlig rapport samt styrelsebeslut om valt system. 
Till årsmötet 2013 avge en slutrapport rörande hela arbetet.  

 
Bakgrund & Syftet  
Stadgan anger att protokoll och andra viktigare beslut skall sparas jämnlikt §§ 2 
kap. 5-6 stadgan. Föreningen har utvecklats på ett positivt sätt under senare år och 
ambitionen om ytterligare tillväxt framgår tydligt av styrelsens propositioner.  
 
En ideell förening är uppburen av sina medlemmar och assationen i sig själv skall 
vara öppen och att granskning av föreningens förehavanden skall kunna göras av 
alla medlemmar. Genom att ha en systematiserad hantering av föreningens 
handlingar så ökar man möjligheten för att enkelt kunna granska. Ur föreningens 
synpunkt blir det även lättare att hitta viktiga dokument och underlättar i 
förvaltningen för sekreteraren inom nuvarande organisation.  
 
Syftet är således att stärka den demokratiska grunden och att förenkla hanteringen 
av vilka typer av dokument som skall sparas och hur alla intressenter i 
organisationen enklare kan få fram adekvata dokument snabbt.  
 
 
Eke 2012-10-21  
Johan Borre   



 
 
Örebro den 24 oktober 2012 

Fakultetsgatan 3 Organisations nr:  802439-2782 
702 20 Örebro    Bankgiro:  5768-6610 

 
 
 

Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår att stämman avslår motionen i sin helhet.  
 
Styrelsen har ett system för hur dokument sparas. De finns på datorn som står på 
kontoret med en säkerhetskopia på en extern hårddisk. Dessutom finns protokoll 
och annat som är påskrivet i pärmarna på kontoret. Styrelsen anser det inte vara 
en prioriterad fråga att införa något slags diarium utan lägger hellre energin på 
annan verksamhet.  
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