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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 antar uppfattningen att valberedningen skall presentera alla 
kandidater som nominerats och accepteras av den nominerande jämte 
valberedningens samlade förslag till uppdragsposterna. 
  
Hela listan med valberedningens förslag och de övriga nominerade skall 
publiceras samtidigt.  
 

Bakgrund & Syftet  
Stadgan anger att föreningen skall vila på demokratins grund och med nuvarande 
ordning när endast ett samlat förslag från valberedningen presenterar så kan ej 
medlemmarna aktivt ta ställning och värdera förslaget om inte alla de nominerade 
presenteras. Genom att presentera alla kandidater/nominerade så får vi en mer 
levande process som också stärker det mandat som den valda styrelsen erhåller 
från medlemmarna på valmötet.  
 
En annan positiv del som jag särskilt vill lyfta fram är att man aktivt medverkar att 
få ett brett urval av representanter med en stor horisontell spridning på juridiska 
som icke juridiska spörsmål som bör leda till en berikande diskussion och väl 
grundande beslut.  
 
Syftet är således att stärka den demokratiska inslagen i föreningen och samtidigt 
stärka det mandat som kommande förtroendevalda kommer att erhålla av 
medlemmarna!  
 
 
Östersjön 2012-10-22  
Johan Borre 
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Styrelsens förslag 
Styrelsen föreslår att avslå motionen i sin helhet. 
 
Hela tanken med att ha en valberedning är att denna ska ta in alla nomineringar 
och utifrån dessa sammanställa ett genomtänkt förslag. Det är årsstämman som 
väljer valberedning så att denna process är demokratisk råder ingen tvekan om.  
 
Dessutom befarar styrelsen att förslaget kan komma att ha en avskräckande 
inverkan på medlemmars vilja att söka en styrelsepost om man riskerar att 
offentliggöras som ”icke-vald”.  
 
Skulle man inte vara nöjd med valberedningens förslag finns det inga hinder mot 
att ändå välja andra personer till styrelseposten. Ett sätt är att själv komponera ett 
motförslag på en styrelse och presentera detta på valmötet som då kommer ställa 
de olika förslagen mot varandra.  
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