
 
 

 
 

Juridiska föreningens medlemsmöte måndagen den 18 november 2013 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Juridiska föreningens ordförande Ulrika Byström öppnade mötet. 
 
§ 2 Mötets vederbörliga utlysande 
Medlemmarna fann mötet vara vederbörligen utlyst 
 
§ 3 Val av mötesordförande 
Pontus Sjölund valdes till mötesordförande 
 
§ 4 Val av mötessekreterare 
Fredrik Forseryd valdes till sekreterare 
 
§ 5 Val av två justerare 
Torben Beck Johansson och Emily Töyrä valdes till justerare tillika rösträknare 
 
§ 6 Val av två rösträknare 
Se § 5. 
 
§ 7 Fastställande av dagordning 
Mötet fastställde gällande dagordning.  
 
§ 8 Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 75 personer.  
 
§ 9 Val av styrelse för verksamhetsåret 2014 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag till ny styrelse. De har främst fokusera på 
kandidaternas idéer för JF och genomförbarheten i dessa idéer. 
 
 
 



Valberedningens förslag: 
 
Ordförande: Jens Werner, T7  
Vice ordförande: Robin Enander, T3  
Informationsansvarig: Elin Björkén, T3  
Utbildningsansvarig: Angelica Ahlström, T3  
Ekonomiansvarig: Emma Åhs, T3 
Marknadsansvarig: Oscar Svanholm, T3  
Chefredaktör för de Facto: Theresa Karlström,  
Klubbmästare: Perla Fares, T3 
Sportmästare: Martin Wiklund, T1  
Ordförande för Juridiska rådgivningsgruppen: Emma Sundelin, T5  
 
Kandidaterna presenterade sig själva och medlemmarna gavs möjlighet att ställa frågor till 
kandidaterna. 
 
Ordförande för JR, sportmästare, klubbmästare, chefredaktör för de facto, marknadsansvarig, 
ekonomiansvarig, utbildningsansvarig, informationsansvarig, vice ordförande valdes i 
enlighet med valberedningens förslag.  
 
Till ordförande motkandiderade Fredrik Ferrand Drake del Castillo. Både Ferrand Drake och 
Werner gavs möjlighet att presentera sig och svara på frågor. Därefter genomfördes sluten 
omröstning i vilken Fredrik Ferrand Drake del Castillo erhöll majoritet och därmed valdes till 
Juridiska föreningens ordförande. Vid denna slutna omröstning var röstlängden justerad till 74 
medlemmar.  
 
§ 10 Övriga punkter 
 
a. Ärendeförslag från medlem 
Fredrik Ferrand Drake del Castillo redogör för sitt förslag till stadgeändring rörande 
anmälningsplikt för motkandidater vid val till styrelsepost.  
 
Fredrik önskade att dra tillbaka förslaget och yrka bifall till sitt ändringsförslag som har 
utgångspunkt i Inspektors yttrande. Det krävs 3/4 majoritet för att behandla ändringsförslaget 
som ett enskilt förslag, den delen vann bifall. Efter bifallande drar Fredrik tillbaka sitt 
originalförslag.  
 
Juridiska föreningens ordförande Ulrika Byström redogör för inspektors synpunkter på 
förslaget, som i grunden är positiv till detsamma. 
 
Fredrik redogör för sitt ändringsförslag och svarar därefter på synpunkter från medlemmarna.  
 
Argument som lyftes för förslaget var att det ökar transparensen och de demokratiska delarna 
i valprocessen samt ökar seriositeteten i detsamma genom att det minskar risken för 
”kuppning” samt ogenomtänkta kandideringar.  
 
Motargument som lyftes var att det kan inskränka medlemmars rätt och möjlighet att 
motkandidera till styrelsepost samt att det inte är demokratiskt att, i en stadga, sätta en 
tidsgräns för när medlem anses göra det välgrundade beslutet att söka till JF:s styrelse. Ett 



argument var även att medlemmarna själva kan avgöra vem de har störst tilltro till och även 
om det kan finnas risk för ”kompisröstning” så är det fortfarande medlemmarna som röstar.  
 
Innan omröstning revideras röstlängden till 56 personer. För att stadgeändring ska kunna 
röstas igenom erfordras 2/3 majoritet. Omröstning skedde genom handuppräckning, i vilken 
förslaget inte vann 2/3 majoritet.  
 
§ 11 Mötets avslutande 
Pontus Sjölund förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Fredrik Forseryd 
Mötessekreterare 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Emily Töyrä Justerat, Torben Beck Johansson 
Termin 7 Termin 5 
 
 
___________________________ 
Justerat, Pontus Sjölund 

Mötesordförande 
 
 
 
 
 
Bilaga



Ärendeförslag till Juridiska Föreningen vid Umeå 
Universitets medlemsmöte 2013-11-18 om tillägg till 
Juridiska Föreningens stadgar. 
 
Förslag till tillägg i stadgar efter inspektors synpunkter: 
 
§ 10 a 
Första förslaget av medlem 
§ 10 a Medlem har rätt att intill två dagar före medlemsmöte skriftligen väcka förslag hos 
ordförande angående andra kandidater till föreningens styrelse, motförslag, än de av 
valberedningens föreslagna kandidater. 
 
Inspektors förslag 
§ 10 a Medlem har rätt att skriftligen anmäla förslag på andra kandidater till föreningens 
styrelse (motförslag) än dem som valberedningen har föreslagit. Sådan anmälan får göras 
senast fyra dagar innan medlemsmötet och ska lämnas till föreningens ordförande.  
 
Slutgiltigt förslag av medlem 
§ 10 a Medlem har rätt att skriftligen anmäla förslag på andra kandidater till föreningens 
styrelse (motförslag) än dem som valberedningen har föreslagit. Sådan anmälan får göras 
senast fyra kalenderdagar innan medlemsmötet och ska lämnas till föreningens ordförande.  
 
§ 10 b 
Första förslaget av medlem 
§ 10 b Anmälan av kandidat ska vara godkänd av kandidaten själv. Anmälan av kandidat ska 
innehålla namn, personnummer, epost och telefonnummer. 
 
Inspektors förslag 
§ 10 b Anmälan av kandidat enligt 10 a ska vara godkänd av kandidaten själv och innehålla 
dennes namn, personnummer, e-post och telefonnummer. 
Alt:  
§ 10 b Det ska framgå av anmälan av motförslag enligt 10 a att kandidaten själv godkänner 
detta. Motförslaget ska innehålla kandidatens namn, personnummer, e-post och 
telefonnummer.  
 
Slutgiltigt förslag av medlem 
§ 10 b Anmälan av kandidat enligt 10 a ska vara godkänd av kandidaten själv och innehålla 
dennes namn, personnummer, e-post och telefonnummer. 
2 st. Godkännande enligt första stycket kan ske muntligen av kandidat till ordförande, i form 
av kandidats underskrift eller genom skriftligt intygande om att kandidat godkänt. 
Godkännande ska ske senast fyra kalenderdagar innan medlemsmöte.  
 
 
 
 
 
 



§ 10 c 
Första förslag av medlem 
§ 10 c Vid motförslag har kandidat rätt att vara anonym. Anonymitet ska respekteras av 
ordföranden när denne utför sina åtaganden enligt § 10 d men även i övrigt arbete och 
privatliv.  
 
Inspektors förslag 
Inspektor ställer sig mycket tveksam till anonymitet för kandidater till styrelseposter. 
 
Slutgiltigt förslag av medlem 
Avstå en anonymitetsparagraf 
 
Ny § 10 c (gamla § 10 d) 
Första förslag av medlem 
§ 10 d Motförslag enligt § 10 a ska genom ordförandens försorg senast en dag innan 
medlemsmöte kungöras på föreningens anslagstavla eller hemsida. Den av valberedningen 
föreslagna kandidat, ska av ordförande meddelas om motförslag, när ett sådant kommit 
ordföranden till handa. 
 
Inspektors förslag 
§ 10 d Motförslag enligt § 10 a ska genom ordförandens försorg senast tre dagar innan 
medlemsmötet kungöras på föreningens anslagstavla eller hemsida. Den av valberedningen 
föreslagna kandidaten, ska av ordförande meddelas om motförslag, när ett sådant kommit 
ordföranden till handa, dock senast ??? (när?).  
 
Slutgiltigt förslag av medlem 
§ 10 c Motförslag enligt § 10 a ska genom ordförandens försorg senast tre kalenderdagar 
innan medlemsmöte kungöras på föreningens anslagstavla och hemsida. Den av 
valberedningen föreslagna kandidaten, ska av ordförande meddelas om motförslag, när ett 
sådant kommit ordföranden till handa, dock senast tre kalenderdagar innan medlemsmöte. 
 
 


