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1. Motion om utdelande av hedersmedlemskap till Jonatan Stentorp   

Att engagera sig i föreningens styrelse är ett ideellt engagemang och ska inte premieras 
genom automatiska hedermedlemsutnämningar, vilket föreningen också har slutat med sedan 
2019. Med det sagt så är ett engagemang som går utanför ramarna för vad styrelseuppdraget 
rimligtvis kan omfatta fortfarande något som bör uppmärksammas och premieras.   

Jonatan visade under tiden som vice ordförande för Juridiska Föreningen ett engagemang som 
både tids- och prestationsmässigt var mer än vad som ingick i hans officiella roll inom 
föreningen. Jonatan har genom sitt engagemang och hårda arbete bidragit till att utveckla 
föreningen och hans insatser kommer gagna studenter många år framöver. I den nuvarande 
rollen som ordförande gör Jonatan sitt tredje år som aktiv i föreningen och fortsätter vara en 
starkt bidragande orsak till föreningens fortsatta utveckling.   

Därför föreslår jag att stämman ärar Jonatan Stentorp med ett hedersmedlemskap i Juridiska 
Föreningen vid Örebro Universitet.   

/Erik Persson   

1.1 Styrelsens kommentar till motion från Erik Person angående Hedersmedlemskap till 
Jonatan Stentorp:   

Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet ställer sig mycket positiva till att 
Jonatan Stentorp ska erhållas hedersmedlesskap. Styrelsen är helt eniga med den motivation 
som har angivits i motionen om varför Jonatan Stentorp ska erhållas hedersmedlemskap. 
Jonatan Stentorp visar alltid att han inget annat vill än föreningens bästa och därmed dess 
medlemmar, men också föreningens engagerade. Styrelsen föreslår därför i enighet med 
motionen att stämman ärar Jonatan Stentorp med ett hedersmedlemskap i Juridiska 
Föreningen vid Örebro Universitet.   

Det ska tilläggas att Jonatan Stentorp inte har varit delaktig i styrelsens diskussion om ett 
hedersmedlemskap till honom.   

/ Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet 26 oktober 2020  

 

 

 

 

 

 

 



2. Motion om utdelande av hedersmedlemskap till Einar Prytz   

Alla behöver en vän och ingen vän är lika kär för Juridiska Föreningen som Einar Prytz.   

Einar har genom sin stöttning och vänskap till JF under flera år bidragit till att göra 
föreningen och studentlivet till en bättre plats för studenter på jurist- och 
rättsvetenskapsprogrammen. Han är alltid villig att sträcka ut en hjälpande hand till 
föreningens styrelse och dess medlemmar och har med åren blivit något av en institution som 
konferencier vid föreningens baler.   

Styrelser byts ut men Einar finns kvar, som föreningens kanske starkaste traditionsbyggare 
och allra käraste vän. Därför föreslår jag att stämman ärar Einar Prytz med ett 
hedersmedlemskap i Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet.   

/Erik Persson   

 2.1 Styrelsens kommentar till motion från Erik Person angående Hedersmedlemskap 
till Einar Pryntz:   

Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet ställer sig mycket positiva till att 
Einar Pryntz ska erhållas hedersmedlemskap. Einar Pryntz har som motiveringen i motionen  
säger, alltid varit villig för att ge ut en hjälpande hand till föreningens styrelse och 
medlemmar och därmed bidragit till en bättre plats för studenter på jurist- och 
rättsvetenskapsprogrammen. Med sitt visade engagemang för JF Örebro föreslår styrelsen i 
enighet med motionen att stämman ärar Einar Pryntz med ett hedersmedlemskap i Juridiska 
Föreningen vid Örebro Universitet.   

/ Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro Universitet 26 oktober 2020   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Motion om uteslutning och skyddsombud 

9 kap. Skyddsombud   

§ 1 Skyddsombudet ska vid behov ge stöttning och hjälp till föreningens medlemmar. Vid 
händelser som inträffar utanför föreningens verksamhet kan skyddsombudet bistå medlem 
med information om var medlemmen kan vända sig för att få ytterligare stöd.  
Skyddsombudet bistår medlem under avstängning- och uteslutningsprocessen och sköter 
kontakten mellan Inspektor och den berörda medlemmen.   

§ 2 Skyddsombudet verkar oberoende av styrelsen.   

§ 3 Till skyddsombud väljs en hederlig, omtänksam och allmänt aktad person som inte 
har anknytning till föreningen i övrigt utöver sitt medlemskap.    

§ 4 Skyddsombud väljs på föreningens valmöte för en mandatperiod på ett år. Om 
skyddsombudet väljer att avgå eller övergå till verksamhet som inte är förenlig med 
föreningens ändamål kan skyddsombudet entledigas av Inspektor. Om Inspektor saknas vid 
tillfället kan styrelsen entlediga skyddsombudet.    

§ 5 Skyddsombudets arbete omfattas av tystnadsplikt gentemot föreningens medlemmar och 
styrelsen. Tystnadsplikten gäller även efter avslutat uppdrag som skyddsombud. Om 
skyddsombudet bryter mot tystnadsplikten kan denne entledigas av Inspektor. Om Inspektor 
saknas vid tillfället kan styrelsen entlediga skyddsombudet.   

§ 6 Skyddsombudets arbetsuppgifter följer vidare av 10 kapitlet i föreningens stadgar och de 
riktlinjer som följer av skyddsombudsavtalet.  

§ 7 Om föreningen saknar skyddsombud eller skyddsombudet entledigas kan nytt 
skyddsombud utses av föreningens Inspektor.   

10 kap. Avstängning och uteslutning av medlem  
  
1 § En medlem kan stängas av från att delta i föreningens verksamhet om 
medlemmen på ett inte obetydligt sätt  

1. åsidosatt föreningens stadgar eller en av föreningen fastställd policy,  
2. misskött sig på evenemang eller aktiviteter som arrangerats av föreningen, 

eller   
3. motarbetat föreningens intressen.  

Under avstängningstiden får den avstängde medlemmen inte delta i föreningens verksamhet. 
Avstängd medlem ska trots det ges möjlighet att delta på examensceremoni där medlemmen 
diplomeras. Beslut om avstängning av medlem ska vara tidsbestämt. Avstängning av 
medlem får tidsbestämmas som kortast till en vecka och som längst till ett år. 
Avstängningen gäller från och med att styrelsen fattat beslut i ärendet.  



Kallelse till styrelsesammanträde där fråga om avstängning ska behandlas utfärdas av 
föreningens ordförande. Ordförande ska kalla till ett sådant möte på skyddsombuds begäran 
senast tio vardagar efter att begäran inkommit eller från att ordföranden fått kännedom om 
händelsen. Om skyddsombudet inte kan närvara vid ett sammanträde där avstängning av 
medlem ska behandlas ska ärendet bordläggas till nästkommande styrelsesammanträde.   
  
Beslut om avstängning fattas av styrelsen med fyra femtedelars majoritet av de avlagda 
rösterna. Vid styrelsesammanträden där avstängning av medlem ska behandlas har 
föreningens skyddsombud närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt.  Ett beslut om 
avstängning ska fastställas på styrelsesammanträde och genom skyddsombudet meddelas 
berörd medlem senast dagen därpå.   
  
Beslutet ska åtföljas av information om hur medlemmen kan överklaga beslutet samt en 
skriftlig motivering i vilken det framgår vilka omständigheter som legat till grund för 
styrelsens beslut.   

2 § En medlem kan uteslutas från föreningen om medlemmen vid upprepade tillfällen på ett 
inte obetydligt sätt, eller allvarligt   

1. åsidosatt föreningens stadgar eller en av föreningen fastställd policy,   
2. misskött sig på evenemang eller aktiviteter som arrangerats av föreningen, 

eller   
3. motarbetat föreningens intressen.  

En utesluten medlem får inte delta i föreningens verksamhet och kan inte heller förvärva nytt 
medlemskap i föreningen. En utesluten medlem ska trots detta ges möjlighet att delta på 
examensceremoni där medlemmen diplomeras. Avstängningen gäller från och med att 
styrelsen fattat beslut i ärendet.  

Kallelse till styrelsesammanträde där fråga om uteslutning ska behandlas utfärdas av 
föreningens ordförande. Ordförande ska kalla till ett sådant möte på skyddsombuds begäran 
senast tio vardagar efter begäran inkommit från att ordföranden fått kännedom om händelsen. 
Om skyddsombudet inte kan närvara vid ett sammanträde där uteslutning av medlem ska 
behandlas ska ärendet bordläggas till nästkommande styrelsesammanträde.  

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med fyra femtedelars majoritet av de avlagda 
rösterna. Vid styrelsesammanträden där uteslutning av medlem ska behandlas har föreningens 
skyddsombud närvaro- och yttranderätt, dock inte rösträtt. Ett beslut om uteslutning ska 
fastställas på styrelsesammanträde och genom skyddsombudet meddelas berörd medlem 
senast dagen därpå.   

Beslutet ska åtföljas av information om hur medlemmen kan överklaga beslutet samt en 
skriftlig motivering i vilken det framgår vilka omständigheter som legat till grund för 
styrelsens beslut.   

  



3 § Vid ärenden där fråga om avstängning eller uteslutning avser styrelsemedlem, saknar den 
berörda styrelsemedlemmen närvaro-, yttrande- och rösträtt under den del av styrelsemötet då 
frågan behandlas.  

  

4 § Ett beslut om avstängning eller uteslutning kan överklagas av den avstängda eller 
uteslutna medlemmen. Överklagandet ska ske skriftligen och lämnas till föreningens 
skyddsombud senast 15 vardagar från den dag styrelsen fattat beslutet.   

Skyddsombudet ska vidarebefordra överklagandet från den avstängde eller uteslutne 
medlemmen, styrelsens beslut och motivering samt eventuell annan dokumentation i ärendet 
till föreningens Inspektor, senast tre vardagar från att överklagandet inkommit.  

Under överklagandeprocessen gäller styrelsens beslut om avstängning eller uteslutning. Den 
avstängda eller uteslutna medlemmen får under överklagandeprocessen inte delta i 
föreningens verksamhet.  

5 § Beslut vid överklagan av avstängning eller uteslutning av medlem fattas av föreningens 
Inspektor. Inspektor kan upphäva eller ändra beslutet till en för medlemmen i fråga mindre 
långtgående åtgärd.  

Vid ytterligare behov av information ska Inspektor kontakta skyddsombudet. Om Inspektor 
anser det nödvändigt för att kunna fatta ett beslut, kan Inspektor begära att skyddsombudet 
ska kalla till ett sammanträde med den avstängda eller uteslutna medlemmen och en 
representant från styrelsen. Om den avstängda eller uteslutna medlemmen nekar till ett sådant 
sammanträde ska Inspektor fatta beslut utifrån det inkomna skriftliga materialet.  

I ärenden om avstängning och uteslutning har Inspektor tystnadsplikt.   

6 § Inspektor ska så snart som möjligt fatta beslut i överklagandet, dock senast inom tio 
vardagar från det att Inspektor mottagit dokumenten från skyddsombudet.  

7 § Vid en eventuell intressekonflikt för skyddsombudet kan Inspektor utse ett tillfälligt 
skyddsombud i ett specifikt ärende. Missköter styrelsen sin uppgift vid frågor och beslut 
kring avstängning eller uteslutning har skyddsombudet en skyldighet att underrätta Inspektor 
om detta.  

Skyddsombudet har tystnadsplikt avseende alla medlemsärenden. Tystnadsplikten gäller även 
efter att uppdraget som skyddsombud avslutats.  

8 § Om en medlem uppträder kränkande, diskriminerande eller i strid med föreningens 
värdegrund, men agerandet inte är tillräckligt allvarligt för avstängning eller uteslutning kan 
styrelsen varna medlemmen.   



Varning kan utgöra grund för avstängning eller uteslutning av medlem om medlemmen efter 
varningen inte upphör med det kränkande, diskriminerande eller värdegrundsstridiga 
beteendet.   

  

Påverkan på föreningens stadgar 

Ändrad text = kursiv.  

3 kap § 14 Medlem kan på föreningsstämma få sitt medlemskap avslutat genom uteslutning. 
För uteslutning krävs att två tredjedelar av de på föreningsstämman närvarande 
röstberättigade förenar sig därom. Uteslutning kan ske på följande grunder:  

• om medlem motarbetar föreningens intressen,  

• om medlem vid upprepade tillfällen missköter sig på evenemang eller aktiviteter som 
arrangeras av föreningen, eller  

• om medlem har blivit entledigad från styrelsen genom en misstroendeförklaring.  

Paragrafen stryks i sin helhet och ersätts av 10 kap.   

  

6 kap   

§ 1 Val av styrelse, revisor och skyddsombud för nästkommande verksamhetsår ska årligen 
ske på ett valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av Inspektor ske på 
valmötet.  

Nuvarande ordalydelse: § 1 Val av styrelse och revisor för nästkommande verksamhetsår 
ska årligen ske på ett valmöte under maj månad. I förekommande fall ska även val av 
Inspektor ske på valmötet.  

  

§ 2 Kallelse till valmöte ska publiceras på föreningens hemsida och anslagstavla minst 10 
vardagar innan valmötet. Kallelsen ska innehålla valberedningens förslag till styrelse, revisor, 
skyddsombud och i förekommande fall Inspektor. Kallelsen ska även tillsändas de 
medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen via denna.  

Nuvarande ordalydelse: § 2 Kallelse till valmöte ska publiceras på föreningens hemsida och 
anslagstavla minst 10 vardagar innan valmötet. Kallelsen ska innehålla valberedningens 
förslag till styrelse, revisor och i förekommande fall Inspektor. Kallelsen ska även tillsändas 
de medlemmar som har uppgett sin e-postadress till föreningen via denna.  

  

§ 3 Följande punkter ska behandlas på valmötet:  

• val av valmötets ordförande och sekreterare,  



• val av justerare av valmötets protokoll,  

• om valmötet är behörigen utlyst,  

• presentation av kandidaterna,  

• val av styrelse för nästkommande verksamhetsår,  

• val av revisor  

• val av skyddsombud, och i förekommande fall,  

• val av Inspektor.  

  

§ 3 Följande punkter ska behandlas på valmötet:  

• val av valmötets ordförande och sekreterare,  

• val av justerare av valmötets protokoll,  

• om valmötet är behörigen utlyst,  

• presentation av kandidaterna,  

• val av styrelse för nästkommande verksamhetsår,  

• val av revisor, och i förekommande fall,  

• val av Inspektor.  

  

§ 8 Ordinarie medlem eller hedersmedlem kan av valberedningen, eller av annan, nomineras 
som kandidat till en post som styrelseledamot. Envar kan på samma sätt nomineras till 
revisor, skyddsombud eller Inspektor  

§ 8 Ordinarie medlem eller hedersmedlem kan av valberedningen, eller av annan, nomineras 
som kandidat till en post som styrelseledamot. Envar kan på samma sätt nomineras till revisor 
eller Inspektor  

  

§ 9 Varje post som styrelseledamot, revisor, skyddsombud eller Inspektor tillsätts var och en 
för sig.  

§ 9 Varje post som styrelseledamot, revisor eller Inspektor tillsätts var och en för sig.  

  
9 kap. Övergångsbestämmelser → 11 kap. Övergångsbestämmelser  

10 kap. Upplösning av föreningen → 12 kap. Upplösning av föreningen  

  



3.1 Kommentar till motion om tillägg till stadgar från motionslämnare Erik Persson  

Den här motionen är en väsentligen ny version av det förslag till riktlinjer om avstängning 
och uteslutning av medlem som stämman valde att inte bifalla vid den extrainsatta 
föreningsstämman 19 maj 2019.  

Styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020 har ställt sig bakom stadgeförändringen i ett tidigare 
skede. Sedan styrelsen godkände förslaget har dock omfattande revideringar skett och 
stadgeförändringen läggs därför fram som en fristående motion från Jonatan Stentorp och 
Erik Persson.  

Idag saknas tydliga riktlinjer om hur en fråga om avstängning eller uteslutning ska hanteras. 
Än viktigare så innebär 3 kap. 14 § i föreningens stadgar att ett beslut om uteslutning av en 
medlem endast kan fattas av föreningens stämma. Det innebär att ett beslut i ett 
medlemsärende om uteslutning ska fattas inför alla de som väljer att delta vid föreningens 
stämma, alltså inför publik. Stämman ska då också rimligtvis upplysas om de omständigheter 
som ligger till grund för uteslutningsfrågan, alltså ska en medlems snedsteg blottas inför en 
publik bestående av vänner och klasskamrater. Förslaget om stadgeförändring syftar till att 
säkerställa att föreningen kan hantera den här typen av frågor på ett sätt som möjliggör att 
föreningens värdegrunder efterlevs, utan att för den skull utsätta en enskild medlem för en 
situation som har långtgående effekter på dennes välmående, sociala liv och framtid.  

Motionen behöver för att fylla sin funktion bifallas i sin helhet. Om stämman anser att någon 
del av motionen inte kan bifallas, eller att det råder oklarheter gällande någon del av 
motionen bör motionen omarbetas och tas upp igen vid senare stämma.  

Det avtal för skyddsombud som bifogas är inte en del av motionen och bifogas endast i 
informationssyfte.  

/Erik Persson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

  
 

  


