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Extrainkallat årsmötesprotokoll 2018-03-27   

 

§1  Mötets öppnande 

Mötet öppnas klockan 17:17 

Samtliga i rummet förutom mötesordförande och protokolljusterare är röstberättigade 

medlemmar.  

 

§2 Val av funktionärer för årsmötet 

I. Mötesordförande  
Love Josefsson väljs som årsmötets ordförande. 

 

II. Mötessekreterare 

Cecilia Johansson väljs till årsmötets sekreterare.  

 

III. Två protokolljusterare, tillika rösträknare 

Astrid Johansson och Oskar Stenberg väljs till protokolljusterare, tillika 

rösträknare.  

 

 

§3  Fastställande av röstlängd 

Röstlängden räknas och antecknas.  

 

Årsmötet beslutar att fastställa röstlängden till 31 närvarande och röstberättigade.  

 

 

§4 Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande 

I enlighet med en tolkning av juridiska föreningens stadga godkänns årsmötets 

utlysande. Mötet utlystes den 7/3.   

Årsmötets dagordning fastställs enligt förslaget i kallelsen.   

   

§5 Behandling av inkomna motioner 
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I. Likabehandling och arbetsmiljö 

Motionen om en ny §27 om likabehandling och arbetsmiljö presenteras. 

Årsmötet bestämmer att det tolkas som att den läggs till efter §26 och därmed 

blir en ny §27. Befintliga paragrafer följer löpande och ingen tas bort i och med 

ändringen.  

Årsmötet beslutar stadgeenligt (2/3) med 30 röster för och 1 röst emot röster att 

godkänna motionen, vilken ikraftträder efter årsmötet.  

II) Viceposterna 

Motionen presenteras vilken innebär en ändring av §26. Viceposterna vice 

näringslivsansvarig, vice utbildningsansvarig vice evenemangsansvarig ersätts 

av ordinarie poster.  

Årsmötet beslutar stadgeenligt (2/3) med 30 röster för och en (1) röst emot 

röster mot att godkänna motionen, vilken ikraftträder efter årsmötet. 

III) Innehållsförteckning 

Motionen presenteras. Styrelsen uppdrags att lägga till en innehållsförteckning i 

stadgan. Årsmötet bestämmer att sittande styrelse får i uppdrag att utforma en 

innehållsförteckning. 

Årsmötet beslutar stadgeenligt (2/3) med 30 röster för och en (1) röst emot att 

godkänna motionen, vilken ikraftträder efter årsmötet. 

§6 Val av styrelseledamöter enligt stadga 

 

I. I) Val av kommunikationsansvarig 

Förslag om tillvägagångssätt presenteras. Förslaget godkänns enhälligt.  

Närvarande kandidater presenterar sin kandidatur i tur och ordning.  

Årsmötet beslutar genom sluten omröstning att tillsätta Helena Björling som 

kommunikationsansvarig för verksamhetsåret 2018/2019.   

§7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§8 Mötet avslutas  

Mötet förklaras avslutat klockan 18:10   

 

 

 


