STADGAR FÖR
JURIDISKA FÖRENINGEN
I GÖTEBORG
Uppdaterad efter årsmötet 2018-03-27

INNEHÅLL
INNEHÅLL ................................................................................................................................ 2
INLEDANDE BESTÄMMELSER ............................................................................................ 3
ÅRSMÖTE ................................................................................................................................. 4
STYRELSE ................................................................................................................................ 5
VALBEREDNINGEN ............................................................................................................... 5
SEKTIONER .............................................................................................................................. 6
GAIUS ........................................................................................................................................ 6
MEDLEMSTIDNINGEN .......................................................................................................... 7
EKONOMI ................................................................................................................................. 7
INSPECTOR .............................................................................................................................. 7
PROINSPECTOR ...................................................................................................................... 7
ÖVRIGA BESTÄMMELSER ................................................................................................... 8
TOLKNING OCH BESVÄR ..................................................................................................... 8

Stadgar för Juridiska Föreningen i Göteborg

INLEDANDE BESTÄMMELSER
§ 1 Föreningens firma är Juridiska Föreningen i Göteborg
§ 2 Juridiska Föreningen i Göteborg (nedan även JF och föreningen) är en politiskt och religiöst
oberoende ideell förening med syfte att tillvarata de juridikstuderandes intressen i Handelshögskolans
i Göteborg studentkår (nedan HHGS).
§ 3 Föreningens organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Valberedning
§ 4 Medlemskategorierna i JF är ordinarie medlemmar, hedersmedlemmar och stödmedlemmar.
§ 5 Det åligger Juridiska Föreningens styrelse att löpande föra ett aktuellt register över föreningens
medlemmar. Registret skall innehålla uppgift om namn, personnummer, datum
för
inträde,
kontaktuppgift och i förekommande fall datum för erlagd medlemsavgift.
§ 6 Ordinarie medlemskap är tillgängligt för envar som studerar på juristprogrammet på
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Medlemskapet är kostnadsfritt och erhålles genom
medlemskap i HHGS eller genom meddelande till föreningens styrelse om önskan att förvärva
medlemskap. Utbytesstudenter som är antagna vid Juridiska Institutionen erhåller medlemskap på
samma sätt. Aspirerande medlem skall tillhandahålla styrelsen sitt namn, personnummer och
kontaktuppgifter där personen kan nås. Medlemskapet innebär inga förpliktelser i övrigt.
§ 7 Medlemskap anses erhållet när personen blir inskriven i HHGS eller i medlemsregistret. Styrelsen
skall utan dröjsmål föra in aspirerande medlemmar i medlemsregistret.
§ 8 Ordinarie medlemskap upphör efter avslutad studietid eller i samband med utträde ur HHGS.
§ 9 På förslag av styrelsen kan en hedersmedlem utses av årsmötet om minst två tredjedelar av de
som röstar biträder förslaget. En hedersmedlem skall ha gjort särskilt förtjänstfulla insatser för
föreningen eller vara någon som föreningen vill visa erkänsla och uppskattning. Hedersmedlemskap är
livslångt och medför befrielse från medlemsavgift. Det åligger styrelsen att hålla förteckning över
hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar äger inte rösträtt i JF.
§ 10 Personer med intresse för JF:s ändamål kan bli stödmedlemmar efter beslut av styrelsen.
Medlemskapet gäller till verksamhetsårets slut. Årsmötet fastställer medlemsavgift för
stödmedlemmar. Stödmedlemmar äger inte rösträtt i JF.
§ 11 Medlem, hedersmedlem och stödmedlem har rätt att när som helst, efter meddelande till
styrelsen, utträda ur föreningen. Medlemskapet anses avslutat när meddelandet mottagits av
styrelsen eller årsmötet. Stödmedlem som efter en påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha
utträtt ur föreningen.
§ 12 Medlem kan på ordinarie eller extra årsmöte uteslutas på följande grunder:
- om medlem aktivt motarbetar Juridiska Föreningen
- om medlem systematiskt missköter sig på evenemang Juridiska Föreningen arrangerar
§ 13 Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör. Styrelsen kan tillfälligt besluta om en annan
ordning för firmateckning.
§ 14 Föreningens verksamhetsår skall sammanfalla med HHGS verksamhetsår.
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ÅRSMÖTE
§ 15 Årsmötet är JF:s högsta beslutande organ.
§ 16 Medlemmars rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte
som kan vara ordinarie eller extra. Medlemskap i JF skall kunna styrkas vid anmodan. Vid årsmöte har
varje medlem en röst. Omröstningen sker öppet om ingen begär sluten omröstning. Avläggande av
röst kan endast ske genom personlig närvaro. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda
bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller, förutom vid personval, den mening som
JF:s ordförande biträder.
§ 17 Vid lika röstetal för de kandidater som har flest antal röster görs ännu en omröstning med de två
kandidater som fått flest röster. Blir det lika även i denna omröstning gäller den mening som JF:s
ordförande biträder.
§ 18 Ordinarie årsmöte skall hållas varje år före december månads utgång, på tid och plats som
styrelsen fastställer.
§ 19 Kallelse till årsmötet sker genom anslag på föreningens anslagstavlor, hemsida och andra lämpliga
ställen minst tre veckor före dagen för årsmötet. Kallelsen skall inom skälig tid åtföljas av förslag till
dagordning. Den anslagna kallelsen skall fortlöpande kompletteras med inkomna motioner.
§ 20 Medlem i föreningen har rätt att lämna in motion till årsmöte senast en vecka innan detta äger
rum.
§ 21 Styrelseledamöter och andra ledamöter väljs av ordinarie årsmöte till nästa verksamhetsårs slut.
Vid fyllnadsval väljs styrelseledamöter och andra ledamöter av extra årsmöte till pågående
verksamhetsårs slut.
§ 22 Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas på dagordningen:
1. Val av funktionärer för årsmötet
I) mötesordförande
II) mötessekreterare
III) två protokolljusterare, tillika rösträknare
2. Fastställande av röstlängd
3. Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande
4. Presentation av revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
6. Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar
7. Presentation av verksamhetsberättelse
8. Behandling av inkomna motioner
9. Val av styrelseledamöter enligt stadgar
10. Val av utbildningsnämndsrepresentanter
11. Val av andra ledamöter
12. Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår
13. Övriga frågor.
Den som lämnar eller ansluter till mötet är skyldig att anmäla detta hos rösträknarna.
Rösträknarna skall kontrollera och eventuellt justera röstlängden inför varje omröstning.
§ 23 På årsmötet kan beslut ej fattas under punkten övriga frågor.
§ 24 Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst femton ordinarie medlemmar
hos styrelsens ordförande skriftligen begär det för att behandla viss fråga.
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§ 25 Årsmötet är beslutfört när JF:s ordförande eller vice ordförande är närvarande samt ytterligare
tjugo av JF:s ordinarie medlemmar.

STYRELSE
§ 26 Styrelsen består av följande poster:
1. Ordförande
2. Vice ordförande
3. Kassör
4. Sekreterare
5. Chefredaktör för medlemstidningen
6. Näringslivsansvarig
7. Näringslivsansvarig
8. Utbildningsansvarig
9. Utbildningsansvarig
10. Evenemangsansvarig
11. Evenemangsansvarig
12. Idrottsansvarig
13. Kommunikationsansvarig
Posterna skall innehas av ordinarie medlemmar i JF.
§ 27 Styrelsen skall bedriva ett aktivt likabehandlings- och arbetsmiljöarbete. Ansvaret för detta arbete
tillfaller utbildningsansvariga, om inte annat beslutas av styrelsen.
§ 28 Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 29 Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse eller när minst halva
antalet styrelseledamöter så begär. Minst fyra styrelsemöten per termin skall hållas.
§ 30 Protokoll skall föras över varje möte föreningen har. Protokollen skall justeras av ordföranden och
en på mötet vald och närvarande ledamot. Protokoll skall anslås på JF:s hemsida och andra lämpliga
ställen inom skälig tid efter mötet.
§ 31 Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden samt ytterligare minst fem
styrelseledamöter är närvarande vid ett i behörig ordning utlyst möte. Beslut fattas med enkel
majoritet. Är ett beslut mycket brådskande kan beslut tas av ordföranden och minst ytterligare fyra
styrelseledamöter.
§ 32 Skulle vid omröstning lika röstetal uppstå har ordförande i föreningen utslagsröst. Styrelsen
äger besluta om adjungering av utomstående, såväl medlem som ickemedlem. Styrelseledamot som
blir nedröstad äger rätt att reservera sig i protokollet.
§ 33 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och sköter den löpande verksamheten.
Dessutom beslutar styrelsen på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av
dessa stadgar.
§ 34 Styrelsen skall vara tillgänglig via e-post och telefon samt ha expeditionstid minst åtta gånger i
månaden om det inte är uppenbart onödigt.

VALBEREDNINGEN
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§ 35 Valberedningens ordförande väljs av årsmötet. Valberedningens ordförande skall komma från
sittande styrelse. Styrelsen utser minst två ledamöter på förslag från valberedningens ordförande.
Valberedningens ordförande är sammankallande. Minst hälften av valberedningens ledamöter skall
utses bland ordinarie medlemmar utanför styrelsen.
§ 36 Valberedningen har till uppgift att övervaka nomineringen och valet av kandidater till samtliga
poster i nästkommande års styrelse. Namnen på de nominerade skall sättas upp på JF:s anslagstavlor
och hemsida samt andra lämpliga platser minst två dagar innan valet.
§ 37 Kandidater som är nominerade till styrelseposter skall medverka vid förberedelserna till årsmötet
om valberedningen anser att detta är nödvändigt.
§ 38 JF:s ordinarie medlemmar kan nominera sig själv eller andra ordinarie medlemmar till
styrelseposterna. Nomineringarna görs till valberedningen senast en vecka innan valet, eller annan
tidpunkt om valberedningen så finner lämpligt. Det är endast möjligt att nominera sig själv under
årsmötet om det inte finns några kandidater till en styrelsepost.

SEKTIONER
§ 39 Årsmöte har rätt att bilda sektioner som med viss självständighet skall bedriva sin verksamhet.
Styrelsen övervakar dessa sektioner och ansvarar för att tillsätta sektionsordförande. Denna paragraf
hindrar inte att styrelsen kan tillsätta verksamhetsgrupper för att få hjälp med verkställandet av visst
styrelsearbete.
§ 40 Varje sektion skall ha en ordförande och vid behov en ekonomiansvarig. Dessa skall godkännas av
JF:s styrelse.
§ 41 Ordförande i sektionen ansvarar för dess verksamhet. Ordföranden skall tillse att föreningens
styrelse hålls informerad om förutvarande, pågående och framtida verksamhet inom sektionen.

GAIUS
§ 42 Varje år skall JF anordna en arbetsmarknadsmässa, GAIUS.
§ 43 GAIUS skall ha två projektledare. Projektledarna skall utses av styrelsen efter förslag från
föregående års projektledare. Om en föreslagen projektledare kommer från sittande styrelse, skall, för
beslut om utseende av styrelseledamoten till projektledare, krävas kvalificerad majoritet om tre
fjärdedelar av närvarande styrelseledamöter.
§ 44 GAIUS skall ha en projektgrupp. Projektgruppens sammansättning skall beslutas av styrelsen efter
förslag från projektledarna. Om en föreslagen medlem i projektgruppen kommer från sittande styrelse,
skall, för beslut om utseende av styrelseledamoten till medlem i projektgruppen, krävas kvalificerad
majoritet om två tredjedelar av närvarande styrelseledamöter.
§ 45 Projektgruppen skall ha en ekonomiansvarig.
§ 46 Projektledarna ansvarar för GAIUS löpande verksamhet. Projektledarna skall kontinuerligt
informera styrelsen om GAIUS löpande verksamhet.
§ 47 Projektledarna skall, tillsammans med ekonomiansvarig, upprätta budget för GAIUS. Beslut om
budgeten skall tas av styrelsen.
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§ 48 Sittande styrelseledamot, som tillika är projektledare eller medlem i projektgruppen, äger inte
rösta i styrelsebeslut som rör GAIUS.

MEDLEMSTIDNINGEN
§ 49 JF ger ut en medlemstidning. Chefredaktör för medlemstidningen ansvarar för produktionen av
tidningen samt att tidningen ges ut till JF:s medlemmar, tidningens sponsorer och övriga som enligt
avtal eller tradition skall erhålla ett exemplar av tidningen. Ansvarig utgivare för medlemstidningen är
JF:s ordförande.

EKONOMI
§ 50 Bokslut och tertialbokslut upprättas av föreningens kassör.
§ 51 Tidigast tre och senast en vecka innan årsmöte skall ett preliminärt bokslut upprättas och hållas
tillgängligt för JF:s medlemmar samt HHGS styrelse och direktion.
§ 52 Föreningen skall ha en dispositionsfond med syfte att utgöra ett reservkapital. Medlen får
användas till att täcka uppkommen förlust enligt fastställd balansräkning för innevarande år.
Avsättning bör ske årligen till dess fonden uppgår till ett basbelopp enligt lag (SFS 1962:381) om allmän
försäkring.
§ 53 Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av HHGS utsedda revisorer.

INSPECTOR
§ 54 JF skall ha en inspector. Till inspector kan person väljas som är verksam inom den Juridiska
institutionen på Handelshögskolan i Göteborg. Mandattiden är tre år.
§ 55 Inspector utses av årsmötet. Årsmötet kan välja att delegera beslutet till styrelsen.
§ 56 Inspector har till uppgift att verka för föreningens verksamhet och ändamål. Inspector skall i
möjligaste mån bidraga till att underlätta kontakterna mellan JF och Juridiska institutionen samt
Handelshögskolan i Göteborg.
§ 57 Inspector har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid års-, styrelse- och valberedningsmöte.

PROINSPECTOR
§ 58 Juridiska Föreningen skall ha en proinspector. Till proinspector skall väljas en person som är
verksam inom näringslivet. Mandattiden är tre år.
§ 59 Proinspector skall utses av årsmötet. Årsmötet kan välja att delegera beslutet till styrelsen.
§ 60 Proinspector skall verka för föreningens verksamhet och ändamål. Proinspector skall arbeta för
att marknadsföra Juridiska Föreningen samt bidra till att kontakter mellan Juridiska Föreningen och
näringslivet underlättas.
§ 61 Proinspector har närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid års-, styrelse- och valberedningsmöte.
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ÖVRIGA BESTÄMMELSER
§ 62 Årsmöte har rätt att utesluta medlem eller sektion som verkar mot föreningens syfte eller på
annat sätt väsentligen skadar föreningens intressen om minst två tredjedelar av de som röstar biträder
förslaget om uteslutning.
§ 63 Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte om minst två tredjedelar av de som röstar biträder
förslaget om ändring. För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med
minst två månader emellan, varav det första mötet skall vara ordinarie.
§ 64 För upplösning av JF krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst två månader
emellan, varav det första mötet skall vara ordinarie. Samma styrelse får inte väljas om på det ordinarie
mötet. Beslut om upplösning av föreningen kräver att två tredjedelar av de röstande biträder förslaget
på båda mötena. Vid det senare årsmötet skall även beslut fattas om disposition av föreningens
egendom, vilken inte får fördelas bland medlemmarna.
§ 65 Beslut om utträde ur HHGS fattas i samma ordning som beslut om föreningens upplösande.

TOLKNING OCH BESVÄR
§ 66 Uppstår tvist om tolkningen av dessa stadgar skall frågan hänskjutas till JF:s ordförande, HHGS
ordförande samt JF:s inspector.
§ 67 Medlem i JF har rätt att ansöka om ogiltighetsförklaring av hela eller delar av årsmöte. För att
talan skall tas upp till prövning krävs att medlem erhållit minst 30 namnunderskrifter som stödjer hans
eller hennes invändning. De personer som skrivit under skall samtliga vara medlemmar i JF. Ansökan
om ogiltighetsförklaring lämnas tillsammans med motivering in till JF:s ordförande, HHGS ordförande
samt JF:s inspector senast två veckor efter det berörda årsmötet. JF:s ordförande, HHGS ordförande
samt JF:s inspector skall inom en månad efter det att ansökan inkommit fatta beslut om årsmötet skall
ogiltighetsförklaras och därefter eventuellt utlysa tid för nytt årsmöte. Beslutet är slutgiltigt och kan
inte överklagas.
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