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Protokoll årsmöte 4/12 2018 

 

1§  Val av funktionärer för årsmötet 

 

i. mötesordförande 
Love Josefsson väljs enhälligt till mötesordförande av årsstämman. 

 

ii. mötessekreterare 

Cecilia Johansson väljs enhälligt till sekreterare av årsstämman. 

 

iii. två protokolljusterare, tillika rösträknare  
Cleo Alexanderson och Mathias Bengtsson väljs enhälligt till 

protokolljusterare, tillika rösträknare av årsstämman.  

 

2§ Fastställande av röstlängd 

 
Röstlängden fastställs till 85 personer exklusive besökare Filip Lindblad, 

röstlängdsräknare Cleo Alexanderson, Fredrik Eliasson och Love Josefsson 

Röstlängden justeras till 84 personer exklusive besökare Filip Lindblad, 

röstlängdsräknare Cleo Alexanderson, Fredrik Eliasson och Love Josefsson 

Röstlängden justeras till 83 personer kl. 17.18. Detta exklusive besökare Filip 

Lindblad, röstlängdsräknare Cleo Alexanderson, Fredrik Eliasson och Love Josefsson 

Röstlängden justeras till 82 personer kl. 17.19. Detta exklusive besökare Filip 

Lindblad, röstlängdsräknare Cleo Alexanderson, Fredrik Eliasson och Love Josefsson 

Röstlängden justeras, efter §9 val av styrelseledamöter, till 74 personer. Detta 

exklusive besökare Filip Lindblad, röstlängdsräknare Cleo Alexanderson, Fredrik 

Eliasson och Love Josefsson 

Stämman fastställer röstlängden och godkänner revideringen.  

 

3§ Godkännande av årsmötets dagordning och dess stadgeenliga utlysande 

 
Stämman anser enstämmigt att årsmötet är stadgeenligt utlyst. Det utlystes den 12/11 

2018 och varit på anslagstavlan, hemsidan och Facebook vilket anses vara lämpliga 

ställen. Återföljdes sedan av förslag till dagordning samt i tid inkomna motioner och 

ansökan till styrelseposter.  
 
Med ändring av §7 ska flyttas till §5 fråga om ansvarsfrihet. Dagordningen godkänns 

med denna ändring.  

 

4§ Presentation av revisionsberättelse 

 
Revisionsberättelsen föredras av Fredrik Eliasson, förra årets Kassör. Han föredrar en 

sammanfattning av 2017/2018 års styrelses ekonomiska händelser. 
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En fråga ställs av Ted Berg beträffande HHGS granskning av utsedda revisorer. 

Mötesordförande svarar att Juridiska föreningen är en kårförening och ligger under 

HHGS vilket innebär att deras revisorer även granskar vår styrelse.  

 

Revisionsberättelsen anses föredragen av stämman.  

 

5§ Presentation av verksamhetsberättelse 

 
Verksamhetsberättelsen föredras av Fredrik Eliasson istället för före detta ordförande 

Dana Pourkomeylian som inte kunde närvara. Fredrik Eliasson har erhållit en text av 

före detta ordförande som uppläses. Verksamhetsberättelsen anses föredragen.  

 

6§ Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse 

 
Mötesordförande berättar om betydelsen av ansvarsfrihet. Stämman beslutar enhälligt 

om ansvarsfrihet för förra årets styrelse 

 

7§ Fastställande av medlemsavgiftens belopp för stödmedlemmar 

 
Juridiska föreningen har inga stödmedlemmar och förslaget som läggs är noll kronor.  

Medlemsavgiftens belopp fastställs till noll kronor av stämman.  

 

8§  Behandling av inkomna motioner  
Motionen som presenteras av juridiska föreningens sittande styrelse föreslår 

stadgeändring som består i att §22 ändras på följande vis:  

 

Nuvarande p.7 presentation av verksamhetsberättelse flyttas till p.5 fråga om 

ansvarsfrihet för föregående års styrelse. Därefter följer paragraferna i fallande 

ordning. Det vill säga nuvarande p.5 blir p.6. Stämman bifaller motionen med mer än 

2/3 röster för vilket innebär att motionen bifalles enligt stadgan. För stadgeändring 

krävs att den går igenom ett andra årsmöte.   

 

9§ Val av styrelseledamöter enligt stadgar  

 
På poster utan motkandidat sker röstningen genom acklamation. Stämman godkänner 

detta förfarande. Där det finns flera kandidater på en post sker röstningen genom en 

digital röstningsmetod.  

 

Till nästa verksamhetsårs ordförande valdes Christoffer Isaksson.  

Till nästa verksamhetsårs vice ordförande valdes Mathilda Kronér.  

Till nästa verksamhetsårs kommunikationsansvarig valdes Gabriella Ekenberg.  

Till nästa verksamhetsårs chefredaktör för rättstrycket valdes Josip Ladan.   

Till nästa verksamhetsårs sekreterare valdes Marcus Ljungberg. 

 

Den digitala röstningsmetoden förklaras av mötesordförande efter posterna utan 

motkandidat röstats igenom. Den digitala röstningsmetoden föredrogs och röstningen 

genomförs. 82 röster är räknade och ingen har lämnat vilket innebär att resultatet kan 

uppläsas av rösträknarna. 
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Till nästa verksamhetsårs näringslivsansvariga valdes Emelie Kokkinakis Elvira 

Persson.  

Till nästa verksamhetsårs evenemangsansvariga valdes Matthias Jonsson och Victor 

Carlén.  

Till nästa verksamhetsårs kassör valdes Alice Persson  

Till nästa verksamhetsårs utbildningsansvariga valdes Wilma Nordlund och Maria 

Ipek.  

Till nästa verksamhetsårs idrottsansvarig valdes Jesper Ågren.  

 

Dessa personer finnes valda att utgöra Juridiska föreningens styrelse nästkommande 

mandatperiod.  

 

10§Val av utbildningsnämndsrepresentanter 

 

Oberoende studentrepresentant. Information om denna roll föredras av Viktoria som 

suttit vid posten de senaste två verksamhetsåren. Finns där för att programmet ska 

hålla hög kvalitet, kärnfrågan. Inget förslag till representant idag. Ted Berg ställer upp 

som kandidat till denna post. Stämman beslutar enhälligt att välja honom. 

 

11§Val av andra ledamöter 

 

Det beslutas av stämman att inga andra ledamöter väljs. 

 

12§ Val av valberedningens ordförande för nästa verksamhetsår 

 

Victor Abrahamsson föreslås för denna post. Årsmötet beslutar att välja Victor till 

valberedningsordförande. 

 

13§ Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor. Punkten anses avklarad.  

 

 

 

 

 

Cleo.alexanderson@gmail.com 

Matte.xd@hotmai.com 
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