Dagordning för Föreningsstämma 2020
Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet
Datum: 11 november 2020
Plats: ZOOM
1. Föreningsstämmans öppnande
Mötesordförande förklarar mötet öppnat.

2. Justering av röstlängd
Stämman har 27 röstberättigade medlemmar närvarande.

3. Val av mötesordförande
Styrelsen föreslår Erik Persson till mötesordförande.
Stämman bifaller styrelsens förslag genom acklamation.
Stämman har 28 röstberättigade medlemmar närvarande.

4. Val av digitalt ansvarig
Styrelsen föreslår Amelie Thelander och Gustaf Hellberg till digitalt ansvariga.
Stämman bifaller styrelsens förslag genom acklamation.
Stämman har 27 röstberättigade medlemmar närvarande.

5. Val av sekreterare
Styrelsen föreslår Rosanna Oscarés till mötessekreterare.
Stämman bifaller styrelsens förslag genom acklamation.

6. Val av rösträknare
Styrelsen föreslår Maja Trygg och Ebba Sunesson Quick till rösträknare.
Stämman bifaller styrelsens förslag genom acklamation.
Stämman har 26 röstberättigade medlemmar närvarande.

7. Val av justerare
Stämman föreslår Minna Åström och Evelina Gryth till justerare.
Stämmar bifaller förslagen genom acklamation.

8. Frågan om föreningsstämman behörigen sammankallats

Vice ordförande informerar om att kallelsen publicerats på föreningens hemsida 15 arbetsdagar
innan datumet för stämman. Stämman fastslår att stämman behörigen sammankallats.
Stämman har 26 röstberättigade medlemmar närvarande.

9. Adjungering av icke-medlemmar
Zoom-konton med funktionen mötessamordnare, rösträknare och digitalt ansvarig uppgår till
fyra närvarade konton som inte är röstberättigade. Det rör sig inte om icke-medlemmar som bör
adjungeras utan har enbart en tekniskfunktion för stämman. Inga icke-medlemmar har anmält
sig eller instämt sig till stämman.

10. Godkännande av föredragningslista
Stämman godkänner föredragningslistan genom acklamation.

11. Redogörelse för styrelsens årsberättelse, resultaträkning och balansräkning
verksamhetsåret 19/20
Ordförande verksamhetsåret 19/20 föreslår att årsberättelsen, resultaträkningen och
balansräkningen för verksamhetsåret 19/20 ska föredras i sammanfattad form. Stämman
godkänner den kortfattade föredragningen genom acklamation.
Årsberättelsen utgår ifrån att det under verksamhetsåret inte har skett några större förändringar
i verksamheten utöver digitaliseringen av styrelsens arbete under vårterminen som
genomfördes till följd av covid-19. Övergripliga mål har varit att:
- Skapa en bättre relation till institutionen JPS,
- Arbeta mot en kåransökan,
- Fortsätta utveckla arbetet med utbildningsbevakningen,
- Öka engagemanget och antalet medlemmar, samt
- Genomföra den stadgarevidering som överlämnades från styrelsen 18/19 (se inlämnad
proposition av Erik Persson och Jonatan Stentorp).
Arbetet har under verksamhetsåret gått framåt. Det har skett en stor, positiv förändring, i antalet
medlemmar och rekryteringsarbetet till utskotten var lyckat. Styrelsen har på ett långsiktigt sätt
arbetat för att nå kårstatus, dock inte på något annat sätt än att stärka föreningens kapital.
Ordförande verksamhetsåret 19/20 föredrar också hur styrelsen tacklade pandemin, varpå det
inneburit delvis förlorade intäkter men främst en drastisk minskning av utgifter.
Det inkommer en fråga vilka förändringar som genomförts i medlemsregistret. Ordförande
verksamhetsåret 19/20 informerar om att medlemsregistret har reviderats och uppdaterats i
enlighet med GDPR och tagit bort medlemmar vars medlemskap löpt ut. Arbetet var omfattande
och uppmanas underhållas av sittande styrelse regelbundet för att efterfölja lagstiftningen på
området.
Ekonomiansvarig verksamhetsåret 19/20 informerar kort om verksamhetsårets räkenskaper.
Juristmässan 2019 resulterade i 300 tkr i intäkter till föreningen, sponsorintäkterna uppgick till
145 tkr under verksamhetsåret. En av föreningens sponsorer har valt att avbryta sitt sponsorskap
under pandemin men är intresserade av att återigen bli sponsor när pandemin är över.

Ansvarig informerar om att vinsten inte har gått till medlemmarna i den mån styrelsen önskat,
då styrelsen har varit tvungna att ställa in evenemang och minskat investeringar för
medlemsnyttan på grund av pandemin. Vinsten från evenemangen har således också minskat
med 250 tkr i intäkter från evenemang (biljettförsäljning och dylikt). Att kostnaderna minskat
har lett till ett stort överskott, vilket kommer återinvesteras i föreningen.
Stämman fastställer presenterad resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 19/20 genom
acklamation.

12. Redogörelse för revisorns revisionsberättelse verksamhetsåret 19/20
Victor Hellner i egenskap av revisor granskat föreningens räkenskaper och förvaltning.
Styrelsen ansvarar
Fråga uppkom gällande två bilder som publicerats på föreningens instagram i samband med
”Black lives matter”. Styrelsen motiverade publikationen med argumentet att bilderna inte
avsåg en politisk åsikt eller syftade till att uppmana demonstrativa åtgärder, utan var ett
ställningstagande i en debatt rörande mänskliga rättigheter. Bilderna har kritiserats av
medlemmar och föreningens inspektor etablerade kontakt med styrelsen avseende dessa.
Styrelsen tog åt sig kritiken och debatten under stämman var enig att bilder av beskrivet slag
bör publiceras med stor försiktighet.

13. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 19/20
Stämmar beviljar styrelsen verksamhetsåret 19/20 ansvarsfrihet genom acklamation.

14. Redogörelse för styrelsens verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 20/21
Ordförande verksamhetsåret 20/21 redogör för styrelsens förändrade sammansättning. Erik
Persson, som under valmötet valdes in som studiesocialt ansvarig avgick under
verksamhetsårets första dag. Efter en öppen ansökan med tillhörande intervjun tillsattes Elina
Börjesson till posten. Linn Bjälkareed, har också valt att avsäga sig sin post som
utbildningsansvarig för rättsvetenskapliga programmet, posten står i dag vakant. En intervju för
posten, som öppnats upp till ansökan, kommer hållas med en kandidat under veckan efter
stämman.
Ordförande redogör vidare för coronapandemins påverkan på föreningsarbetet.
Ordförande anför styrelsens vision med verksamhetsåret, vilken bland annat inkluderar arbete
för att:
- Skapa en bättre arbetsmiljö för styrelse- och utskottsarbetet,
- Skapa ordning,
- Arkivera digitalt för bättre insyn och ett mer hållbart arbete för kommande verksamhetsår,
- Skapa en närmre relation och ett bättre samarbete med institutionen JPS vid Örebro
universitet,
- Förbättra utskottsarbetet genom att införa ordförande möten, kickoff och fika-budget,
- Förbättra trivseln på kontoret genom ommöblering av kontoret, nyinköp och

-

-

Stadgaförändringar gällande skyddsombud och uteslutning,
Stadgaförändring gällande
Kåransökan
o Det inkommer en fråga rörande vilka krav som uppställs för att föreningen ska
kunna erhålla en kårstatus och vilken typ av arbete som kommer vidtas för att
kunna uppnå arbetet inom en förutsebar framtid. Ordförande läser upp de officiella
krav som uppställs och informerar vidare om de interna krav som också ställs på
föreningen. Ordförande försäkrar att arbetet är påbörjat och framhåller idén om att
tillsätta ett utskott som ska arbeta specifikt för en kårstatus.
Ta fram en GDPR-policy för föreningen.

Ordförande redogör vidare för verksamhetsplanen gällande utskottsarbetet för respektive
utskott. Sammanfattningsvis är utskottsarbetet i stort begränsat av riktlinjerna gällande
coronapandemin. Styrelsen har med anledning av pandemin tagit fram en projektgrupp som
arbetar för att ta fram digitala evenemang till medlemmarna. Planeringen för evenemang under
verksamhetsåret fortsätter, men styrelsen har försäkrat sig genom avbokningsskydd för de
aktiviteter som innebär kostnader för föreningen. Det arbetet som inte vidrör fysiska evenemang
eller kan ersättas via digitala alternativ såsom jämlikhetsarbetet, förbättringen av hemsidan,
utbildningsfrågor, mentorskapsprojektet – fortlöper som planerat.
Ekonomiansvarig verksamhetsåret 19/20 redogör för en coronabudget respektive en
ordinariebudget
Ekonomisansvarig framför att medlemsnyttan, arbetsmiljö och investeringar (så som
renovering av kontoret i L116) är styrelsens tre huvudområden som beaktats i budgeten. Vidare
framhåller ekonomiansvarig att föreningen har en stark kassa som styrelsen vill investera i
medlemmarna, trots pandemin. En sponsor till föreningen har valt att lägga sitt sponsoravtal på
is under pandemin, men kommer med stor sannolikhet fortsätta sitt samarbete för föreningen
när pandemin är över. Rörande studiesociala aktiviteter sjönk intäkterna något under
föregående verksamhetår, men styrelsen kommer höja biljettpriserna för vissa evenemang med
beaktande av de ökade kostnaderna för anordnandet av aktiviteter under pandemin.
Ekonomisanvarig anför också att man valt att satsa på en ökad budget för
diplomeringsceremonin, då tidigare klasser som inte fick möjligheten att delta under ceremonin
2020 ska få möjligheten att delta under kommande ceremoni. Även föreningens olympiad har
en utökad budget. Vidare uppmärksammas att man utökat budgeten för kostnader som hänför
sitt förvaltningen, då styrelsen bland annat beslutat att trycka upp merch i större omfattning.
Var gällande juristmässan så har även pandemin beaktats vid framtagandet av budgeten.
Kostnaderna har beräknats med goda marginaler och man har även räknat med lägre intäkter
då medverkande utställare beräknas färre.
Slutligen understryks att räkenskaperna troligtvis kommer resultera i ett negativt resultat för
verksamhetsåret. Det är dock i linje med att föreningen är ideell och har gått med vinst tidigare
år. Ett negativt resultat skulle jämna ut vinster från tidigare år, vilket också sammanfaller med
att en ideell förening inte ska ha något vinstsyfte.
Stämman har 25 röstberättigade medlemmar närvarande.

15. Val av valberedning
Styrelsen föreslår Minna Åström och Jakob Matell till valberedning för verksamhetsåret
2021/2022, vice ordförande 2020/2021 läser upp motiveringar. Stämman bifaller styrelsens
förslag via acklamation.
Stämman har 23 röstberättigade medlemmar närvarande.

16. Behandling av anmälda motioner
i.
Hedersmedlemskap till Jonatan Stentorp
1. Erik Persson läser upp sin motivering till Jonatan Stentorps
hedersmedlemskap. Vice ordförande Maja Trygg läser upp styrelsen
20/21 kommentar till motionen. Stämman bifaller motionen och utser
Jonatan Stentorp till hedersmedlem för föreningen.

ii.

Hedersmedlemskap till Einar Pryntz
1. Erik Persson läser upp sin motivering till Einar Prytz
hedersmedlemsskap. Vice ordförande Maja Trygg läser upp styrelsen
20/21 kommentar till motionen. Stämman bifaller motionen och utser
Einar Prytz till hedersmedlem för föreningen.

iii.

Skyddsombud och uteslutning
Erik Persson och Jonatan Stentorp har inkommit med en motion rörande
stadgatillägg med ett kapitel för varje område gällande 1. Skyddsombud och 2.
Uteslutning.
9 kap. gällande skyddsombud är ett för stadgarna helt nytt kapitel.
10 kap. gällande avstängning och uteslutning ersätter föreningens nuvarande
stadgars 3 kap. 14 §, 4 kap. 3 § 5 p. och 5 kap. 13-15 §§ gällande
misstroendeförklaring.
Med observation för justering av tre stycken formuleringar rörande 10 kap. 1
§ 3 st. 2 meningen, 10 kap. 2 § 1 meningen, 10 kap. 2 § 2 st. 3 meningen och
10 kap. 2 § 3 st. 2 meningen i motionen, som diskuterats under stämman,
efterfrågas om stämman kan rösta igenom motionen. Ordförande begär
votering. Stämman bifaller motionen genom votering med kvalificerad
majoritet. Se tillhörande bilaga för ändringar och tillägg.

Stämman har 21 röstberättigade medlemmar närvarande.

17. Behandling av oanmälda motioner
a. Det inkommer under stämman en oanmäld motion rörande formuleringen för 8 kap. 5
§ rörande val av inspektor om sittande inspektor avgår eller entledigas. Stämman
bifaller möjligheten att uppta motionen genom öppen votering med 20 av 23
röstberättigade som röstar för och 3 röstberättigade som röstar blankt.
Nuvarande formulering: 8 kap. 5 § Om Inspektor avgår eller entledigas ska posten stå
vakant till närmast följande valmöte.

Motionens förändring: 8 kap. 5 § Om Inspektor avgår eller entledigas kan Inspektor
väljas på en extra föreningsstämma.
Ordförande begär votering gällande om motionen kan bifallas. Stämman bifaller
motionen genom öppen votering med 20 av 23 röstberättigade som röstar för och 3
röstberättigade som röstar blankt.
Stämman har 23 röstberättigade medlemmar närvarande.

18. Övriga frågor
Stämman har inga övriga frågor.

19. Föreningsstämman avslutas
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Rosanna Oscarés (sekreterare)

__________________________
Minna Åström (justerare)

____________________

Evelina Gryth (justerare)

