
 
 

 
 
 
 
Juridiska föreningen vid Umeå universitets extra årsmöte torsdagen den 
11 april 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Juridiska föreningens ordförande, Ulrika Byström öppnade mötet.  
 
§ 2 Mötets vederbörliga utlysande 
Årsmötet fann mötet vederbörligen utlyst. 
 
§ 3 a) Val av mötesordförande 
Pontus Sjölund valdes till mötesordförande. 
 
b) Val av mötessekreterare 
Fredrik Forseryd valdes till mötessekreterare.  
 
c) Val av justerare tillika rösträknare 
Lisa Claar och Oscar Svanholm valdes till justerare tillika rösträknare. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning 
Mötesordförande begärde ändring i form av att behandla § 7 före § 6. Mötet 
fastställde dagordningen med ändringen.  
 
§ 5 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 34 personer. 
 
 
 
 
 



§ 6 Beslut angående Juridiska föreningens involvering i Kårhuset 
Umeå studentkårs (US) ordförande Fanny Eriksson och US studiesocialt ansvariga 
Irma Olofsson redogjorde för kårens förslag. 
 
Följande frågor lyftes efter presentationen: 
 
Inspektor lyfter frågan om hur ofta hyresförhandlingar sker med Akademiska hus, 
med tanke på att kåren en gång tidigare tvingats lägga verksamheten på entreprenad 
tack vare kraftiga hyreshöjningar under 1990-talet. US ordförande svarade att hyran 
är fast t o m 2017.  
 
Anton Peterzen lyfter frågan hur länge Kårhusstiftelsen (KHS) ska täcka eventuella 
förluster. US ordförande svarar att det inte är helt klarlagt men ca tre år.   
 
Axel Bonning lyfter frågan om US har någon aning om hur prognosen ser ut inför 
hyresförhandling 2017, US ordförande svarar att hon inte vet. Axel Bonning frågar 
vidare hur det sett ut tidigare år. US ordförande svarar att hyran varit stabil. 
 
Jens Werner lyfter frågan om varje sektion är låst vid ett tioprocentigt ägande. US 
ordförande meddelar att det inte är helt säkert.  
 
Juridiska föreningens ordförande tar ordet och meddelar att de inom sektionerna 
diskuterat detta och att det kan bli aktuellt med hembudsklausul så att sektionerna kan 
köpa en eventuell andel som en annan sektion vill göra sig av med.  
 
Efter dessa frågor lämnade US representanter årsmötet till förmån för inplanerat möte. 
 
Anton Peterzen lyfter frågan huruvida insatsen om 10 000 ryms inom budget. 
Juridiska föreningens ordförande och Jonas Brandt, ekonomiansvarig informerar att 
det ryms inom budget.  
 
Lisa Claar lyfter frågan om vilken åldersgräns som är planerad för kårhuset. Juridiska 
föreningens ordförande meddelar att det inte är klart men att Juridiska föreningens 
mål är att det ska råda 20-årsgräns med möjlighet för 18-åringar med kårlegitimation. 
 
Anton Peterzen lyfter frågan om den ekonomiska kalkylen. Juridiska föreningens 
ordförande svarar att det är svårt att avgöra huruvida beräkningarna är rimliga och 
hon har påpekat att det går för fort. Vidare har ordförande diskuterat kalkylen med 
Coronas tidigare bokningsansvarig som ansett att kalkylen är rimlig men att den är 
optimistisk avseende exempelvis försäljningsintäkter.  
 
Anton Peterzen lyfter frågan om det kommer inrättas en ny styrelsepost till följd. 
Juridiska föreningens ordförande svarar att det är fullt möjligt.  
 
Erik Strand lyfter frågan om klientelet. Juridiska föreningens ordförande svarar att det 
inte är helt bestämt men målet för JF är att det ska vara krav på kårmedlemskap med 
möjlighet att som medlem, ta med en kamrat, liknande Origos system. 
 
Inspektor begär ordet och påpekar att 10 000 kr. inte är en stor summa. Men påpekar 
att om tillskottskrav kommer senare bör det skrivas in i avtalet med 



ansvarsbegränsning. Juridiska föreningens ordförande meddelar att finns en plan på 
att skriva in i beloppsgräns bolagsordningen.  
 
Anton Peterzen lyfter frågan om vilka sektioner som gått med i detta. Juridiska 
föreningens ordförande svarar att HHUS, SamSek, HumSek, BetSek och UMPE valt 
att gå med men att DokSek valt att stå utanför.  
 
Erik Bröddén lyfter frågan om doktoranderna inte går med innebär att kåren behåller 
den andelen. Juridiska föreningens ordförande svarar att US då behåller de 10 
procenten.  
 
Mötesordförande presenterar det förslag årsmötet har att ta ställning till: 
 
1. Ska Juridiska föreningen anta US erbjudande och förvärva en tioprocentig andel i 
Kårhuset Pålebacken AB till en kostnad 10 000 kr och därigenom gå med i Kårhuset. 
 
Mötet fattade beslut att Juridiska föreningen vid Umeå universitet ska förvärva en 
tioprocentig andel i Kårhuset Pålebacken AB enligt förslaget. 
 
2. Vid ett jakande beslut, ska Juridiska föreningen genom styrelsebeslut kunna ändra 
beslutet om det framkommer nya omständigheter som styrelsen anser väsentligen 
skiljer sig från de som rådde vid detta beslut. 
 
Mötet fattade beslut att anta förslaget och ge Juridiska föreningen vid Umeå 
universitets styrelse möjlighet att ändra beslutet enligt förslaget. 
 
§ 7 Val av huvudansvariga för Juristens dag 2014 
Valberedningens ordförande David Larsson presenterade valberedningens förslag till 
huvudansvariga för Juristens dag 2014: Tahmina Sahibli, Jeanne Sinclair och Louice 
Gustavsson. 
 
Jeanne Sinclair och Louice Gustavsson höll en presentation om deras idéer kring 
Juristens dag 2014. Bland annat att ”fördagen” skulle gynnats som en halvdag med 
aktiviteter istället för en heldag, för att på så vis öka deltagarantalet. 
 
Mötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 
 
§ 8 Avtackning 
Juridiska föreningens ordförande tackade huvudansvariga för Juristens dag 2013, 
Sanne Nordström, Ester Sandgren och Lisa Nordbrandt. Då de inte kunde närvara vid 
årsmötet kommer de erhålla tackgåva vid styrelsemöte 16 april. 
 
§ 9 Övriga frågor 
Klubbmästare Fredrik Ferrand Drake del Castillo presenterade styrelsens val av 
kvällschef på E-puben, Tobias Nyström och redogjorde för valberedningens 
motivering samt kvällschefens roll.  
 
§ 10 Mötets avslutande  
Mötets ordförande Pontus Sjölund avslutade mötet.  
 



 
Vid protokollet, 
Fredrik Forseryd, 
Mötessekreterare 
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Justerat, Pontus Sjölund 
Mötesorförande 
 
  
 


