
Inledande bestämmelser  

  

1 § Juridiska föreningen vid Stockholms universitet (nedan benämnd föreningen) är en 

sammanslutning för vid Stockholms universitet inskrivna studerande.  

  

2 § Föreningen står under överinseende av inspektor och proinspektor. Inspektor förmedlar 

samverkan mellan föreningen och fakulteten. Till inspektor väljs en kunnig, erfaren och allmänt 

aktad person som är anställd vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.  

Proinspektor förmedlar samverkan mellan föreningen och näringslivet. Till proinspektor väljs en 

kunnig, erfaren och allmänt aktad person med anknytning till det juridiska näringslivet eller 

domstolsväsendet eller därmed jämförbar statlig myndighet. Proinspektor är inspektors 

ställföreträdare.  

Inspektor och proinspektor är förtroendevalda hedersledamöter och väljs vid föreningssammanträde 

enligt 17 § för en tid av tre år.  

  

3 § Såsom fakultetsförening vid Stockholms universitet har föreningen att verka för 

föreningsmedlemmarnas intressen vid universitetet och vad hör universitetsstudierna till.  

  

4 § Föreningen har till ändamål att främja de juridiska studierna samt verka för samhörighet och 

god kamratskap.  

Föreningen främjar sitt ändamål genom att  

- anordna debatter, föredrag och studiebesök av juridisk karaktär;  

- anordna fester och pubar;  

- efter anmodan avgiva utlåtanden över ansökningar om stipendier;  

- samarbeta med andra studentsammanslutningar nationellt och internationellt;  

- stödja strävanden att öka sammanhållningen bland juridikstuderande;  

- i övrigt utöva verksamhet som överensstämmer med föreningens allmänna karaktär och 

syfte.  

  

Medlemskap  

  

5 § Föreningens medlemmar utgörs av betalande medlemmar, stödmedlemmar samt 

hedersledamöter.  

  

6 § Betalande medlem i Juridiska Föreningen är varje vid Stockholms universitets juridiska 

institutions juristprogram inskriven student som erlagt föreskriven medlemsavgift.  

  

Medlemsavgift för betalande medlem ska erläggas vid ett tillfälle och avse medlemskapet för 

perioden fram till dess betalande medlem avlagt juris kandidat- eller juristexamen. Erlagd 

föreningsavgift för betalande medlem avser dock maximalt en tidsperiod om 6 år.  

  

Betalande medlem är också varje student som bedriver utbytesstudier eller studier på masternivå 

och är inskriven vid Stockholms universitets juridiska institution samt erlagt föreskriven 

medlemsavgift. Medlemsavgift för dessa betalande medlemmar ska erläggas vid ett tillfälle och 

avse medlemskapet för perioden fram till dess betalande medlem avslutat studierna vid Stockholms 

universitets juridiska institution. Erlagd föreningsavgift för betalande medlem som bedriver 

utbytesstudier eller studier på masternivå avser dock maximalt en tidsperiod om 2 år.  

Medlemsavgift för betalande medlem som avses i andra stycket ska fastslås separat.   

  



7 § Stödmedlem är varje person som vid något tillfälle varit betalande medlem i föreningen, inte 

enligt 6 § kvalificerar till att bli betalande medlem, samt till föreningen erlägger föreskriven 

föreningsavgift för stödmedlem.  

  

8 § Hedersledamot är sådan person som för föreningen gjort värdefulla och betydande insatser eller 

eljest i hög grad tjänat föreningen väl under en längre tid. Förslag till antagande av hedersledamot 

behandlas vid ordinarie föreningssammanträde. För bifall krävs 3/4 av de totalt avgivna rösterna. 

Hedersledamot är medlem i föreningen avgiftsfritt.  

  

9 § Hedersordförande är sådan person som för föreningen haft avgörande betydelse eller eljest 

tjänat föreningen väl under en längre tid. Förslag till antagande av hedersordförande behandlas vid 

ordinarie föreningssammanträde. För bifall krävs 3/4 av de totalt avgivna rösterna. 

Hedersordförande är hedersledamot av föreningen.  

  

10 § Föreningens medlemsavgifter fastslås av föreningssammanträdet. Avgift för stödmedlemskap 

tas ut en gång för stödmedlems livstid och återbetalas inte vid avbrutet medlemskap.  

  

11 § Styrelsen kan besluta att avstänga medlem från föreningens verksamhet. För avstängning krävs 

att medlem skadat föreningen, föreningens intressen eller dess verksamhet genom handling eller 

underlåtenhet att handla i samband med föreningsverksamhet. Med skada förstås såväl ekonomisk 

skada som skada gentemot föreningens goda anseende och renommé.  

Avstängning får högst pågå under en tidsperiod om ett år från den dag beslutet fattades. Beslut om 

avstängning skall vinna bifall av 2/3 av styrelsens totala antal ordinarie ledamöter.  

  

12 § Styrelsen kan besluta att utesluta medlem ur föreningen. För uteslutning krävs att medlem 

gravt skadat föreningen, föreningens intressen eller dess verksamhet genom handling eller 

underlåtenhet att handla i samband med föreningsverksamhet.  

Uteslutning sker på obestämd tid. Beslut om uteslutning skall vinna bifall av 3/4 av styrelsens totala 

antal ordinarie ledamöter.  

  

13 § Om förfarande enligt 11-12 §§ väckts vid styrelsemöte skall medlem som berörs av beslutet 

beredas tillfälle att skriftligen yttra sig i ärendet innan beslut fattas. Sådant skriftligt yttrande skall, 

om den som beslutet rör så begär, tillföras protokollet såsom bilaga.  

  

14 § Förfarande enligt 11-12 §§ kan ej väckas mot styrelsemedlem som tillträtt och fortfarande 

innehar sin post. I sådant fall skall förfarande enligt 23 § i denna stadga först tillämpas innan 

styrelsen kan fatta beslut enligt 11-12 §§.  

  

15 § Styrelsen eller föreningssammanträdet kan upphäva beslut fattat enligt 11-12 §§ genom enkelt 

majoritetsbeslut.  

  

Föreningssammanträde  

  

16 § Föreningssammanträdet är föreningens högsta beslutande organ.  

  

17 § Ordinarie föreningssammanträde skall hållas mellan 1 oktober och 1 december. Vid detta skall 

föreningen:  

- välja styrelse enligt 31 §;  

- välja revisionsbyrå samt särskild granskare enligt 44-45 §§;  



- välja inspektor samt proinspektor enligt § 2;  

- fastställa inkomst- och utgiftsstat samt fastställa medlemsavgift;  

- om begäran inkommit från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur, till denna välja revisor samt 

revisorssuppleant.  

  

18 § Ordinarie föreningssammanträde skall hållas mellan 1 februari och 15 mars. Vid detta skall 

föreningen:   

- granska årsbokslut för föregående verksamhetsår enligt 47 §;   

- beakta revisor samt särskilda granskares berättelser enligt 44-45 §§;   

- fastställa resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår;   

- besluta om disposition av föregående års resultat med beaktande av 50 §;   

- besluta om ansvarsfrihet för föreningens styrelse,   

- välja valberedning enligt 43 §;   

- granska och fastställa verksamhetsplan samt arbetsordning enligt 34 §;   

- senast vid detta sammanträde fastställa definitiv utgifts och inkomststat för föreningens 

verksamhetsår; 

 

19 § Föreningssammanträde får endast hållas mellan 15 september och 15 december, samt mellan 1 

februari och 1 juni och inte inom tre veckor från närmast föregående föreningssammanträde.  

  

20 § Kallelse till föreningssammanträde och upptagande av förslag till föredragningslista skall av 

styrelsen anslås på föreningens anslagstavla och hemsidepresentation senast tio dagar före 

föreningssammanträdet.  

Propositioner från föreningens styrelse med angivande av dess yrkanden upptages i förslaget till 

föredragningslista.  

  

21 § Motionsrätt tillkommer föreningsmedlem. Motion skall vara styrelsen tillhanda senast sex 

dagar före det föreningssammanträde varå den skall behandlas. Motion skall anslås på föreningens 

anslagstavla senast fyra dagar före föreningssammanträdet.  

  

22 § Föreningssammanträde är förbehållet att  

- verkställa val till föreningens verkställande organ;  

- utfärda instruktioner till de verkställande organen och dess förtroendevalda;  

- meddela eller vägra ansvarsfrihet enligt 18 §;  

- besluta i frågor rörande föreningens inkomst- och kostnadsstat.  

  

23 § Medlem kan vid föreningssammanträde väcka fråga om misstroendeförklaring mot 

förtroendevald. Sådan fråga måste upptas i föredragningslistan för att behandlas under 

föreningssammanträdet och röster skall avges genom sluten votering.  

Vinner fråga om misstroendeförklaring bifall av 2/3 av de avgivna rösterna entledigas 

förtroendevald från sitt uppdrag. Denna punkt i protokollet skall anses omedelbart justerad. 

Misstroendeförklaring kan endast väckas mot förtroendevald som tillträtt sin post.  

  

24 § Närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt tillkommer betalande medlem. Betalande medlem 

skall vid anmodan uppvisa bevis på erlagd medlemsavgift. Övriga medlemmar deltar vid 

föreningssammanträde med närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.  

  

25 § I omröstning får endast vid föreningssammanträdet närvarande betalande medlem delta; 

ombud äger ej rätt att delta vid omröstning. Varje röstberättigad äger en röst. Omröstning sker 



öppet, om inte annat föreskrivits i denna stadga eller röstberättigad så begär vid omröstning i 

personfråga. Omröstning skall i sådant fall ske genom sluten votering.  

  

26 § Som föreningssammanträdets beslut gäller, såvitt ej annat stadgas, den mening som erhåller 

flest antal röster. Om fler än två förslag står emot varandra skall de två som erhöll flest antal röster 

gå vidare till en avgörande omgång, såvida inte något av förslagen erhållit absolut majoritet (mer än 

hälften av de avgivna rösterna) redan i den första omgången.  

Vid lika röstetal skall nytt röstningsförfarande hållas. Är röstetalen återigen lika skall lotten avgöra.  

 

27 § Vid föreningssammanträde utses bland föreningsmedlemmarna två justeringspersoner att 

tillsammans med mötesordförande justera det vid sammanträdet förda protokollet.  

Justeringspersonerna fungerar tillika som rösträknare.  

Ytterligare två rösträknare kan vid behov utses. Dessa är dock inte justeringspersoner.  

  

28 § Ej må någon delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken han eller hon är 

eller varit ansvarig; ej heller vid val av revisor som har eller haft att granska dennes förvaltning. 

Ej må heller någon delta i beslut om avtal mellan honom eller henne och föreningen eller eljest i 

fråga, där han eller hon äger ett intresse stridande mot föreningens. Denna bestämmelse är 

tillämplig för samtliga föreningens organ.  

  

29 § Extra föreningssammanträde påkallas skriftligen, med angivande av skälet, hos styrelsen. Rätt 

att påkalla sådant sammanträde tillkommer  

- 4 eller fler styrelsemedlemmar;  

- inspektor;  

- proinspektor;  

- revisor eller;  

- tjugofem eller fler föreningsmedlemmar.  

  

Det åligger styrelsen att senast 14 dagar efter det att begäran om extra föreningssammanträde 

inkommit utlysa sammanträdet. Sammanträdet skall hållas så snart som möjligt med beaktande av 

kallelsetid och begränsningar för när föreningssammanträde får hållas.  

Om ordinarie föreningssammanträde ligger inom tiden för begäran om extra föreningssammanträde 

kan styrelsen besluta att hänskjuta de begärda ärendena till detta möte, dock med beaktande av den i 

21 § angivna motionstiden.  

  

Styrelsen  

  

30 § Föreningens högsta verkställande organ är styrelsen som har att svara för föreningens 

förvaltning och ärenden i enlighet med dessa stadgar, instruktioner från föreningssammanträdet och 

antagna policys.  

Valbar till styrelsen är betalande föreningsmedlem.  

Styrelsens mandatperiod sammanfaller med det kalenderår som följer ordinarie 

föreningssammanträde enligt 17 §.  

  

31 § Styrelsen skall bestå av en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare, en 

vice skattmästare, en marknadssekreterare, en internationell sekreterare, en informationssekreterare, 

en klubbmästare, en underhållningsmästare, en överfadder, en idrottssekreterare och en 

borgmästare.  

  



32 § Ledamot av styrelsen har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt vid styrelsens 

sammanträden. Föreningens inspektor, proinspektor samt revisorer har yttrande- och förslagsrätt.  

   

33 § Styrelsen kan besluta att tillsätta ett arbetsutskott bestående av dess skattmästare och 

presidium, vilket utgörs av ordförande, vice ordförande och sekreterare.  

Arbetsutskottet skall protokollföra sina möten. Dessa protokoll skall tillställas styrelsen för 

granskning och läggas till styrelsemötesprotokollet som bilaga.  

  

34 § Styrelsen skall inför ordinarie föreningssammanträde enligt 18 § framlägga sin för året 

framtagna arbetsordning samt sin verksamhetsplan för granskning. Av arbetsordningen skall framgå 

hur styrelsen planerar att dess organisation skall se ut, vilka ämbetsmannaposter som skall tillsättas, 

hur arbetsuppgifter fördelas mellan styrelseledamöterna samt formerna för styrelsemöten. Av 

verksamhetsplanen skall framgå hur verksamheten under året skall bedrivas och vilka mål styrelsen 

satt upp för verksamheten.  

  

35 § Styrelsen skall sammanträda vid behov och sammankallas av ordförande.  

  

36 § Under styrelsen lyder följande kommittéer: marknadskommittén, internationella kommittén, 

klubbmästeriet, underhållningsmästeriet, informationskommittén, idrottskommittén och fadderiet. 

Styrelsen kan vid behov utse ytterligare kommittéer och skall då utse kommittéchef med ansvar för 

kommitténs budget samt rapportering till styrelsen.  

  

37 § Ordinarie ledamot kan från sin kommitté föreslå en ställföreträdare. Ställföreträdaren skall 

godkännas av styrelsen. Kan ordinarie ledamot ej delta vid styrelsemöte kan han eller hon besluta 

att inkalla ställföreträdaren. Ställföreträdare deltar dock endast med yttrande-, förslags- och rösträtt 

i frågor som rör den specifika kommittén.  

  

38 § Styrelsen kan vid behov utse ämbetsmän att utföra uppgift åt denna eller dess kommittéer.  

Följande ämbetsmän bör finnas  

- en överfadder, med ansvar för introduktion av nya medlemmar;  

- en JD-ansvarig, med ansvar för arbetsmarknadsdagar;  

- en SJM-ansvarig, med ansvar för de Svenska Juridiska Mästerskapen;  

- två vice klubbmästare, med ansvar för vardera pub- och festverksamhet;  

- en kulturmästare, med ansvar för att anordna föreläsningar och andra kulturevenemang för 

föreningsmedlemmar;  

- en barchef per festlag, med arbetsledningsansvar för festlaget;  

- en webmaster, med ansvar för den tekniska driften av hemsidepresentation och datasystem;  

- en chefredaktör, med ansvar för föreningens medlemstidning;  

- en gyckelmästare, med ansvar för uppträdanden vid föreningens sittningar;  

- en spexmästare, med ansvar för föreningens spex;  

- en internannonseringsansvarig, med ansvar för affischering och annan publiceringsbar 

marknadsföring.  

  

39 § Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter närvarar. Som styrelsens mening 

gäller den mening som flertalet ledamöter företräder. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.  

  

40 § På ordförandes initiativ kan styrelsen fatta beslut per capsulum exempelvis via telefon, internet 

eller annat elektroniskt medium där den röstberättigades identitet säkert kan fastställas. Samtliga 



styrelseledamöter skall vid sådant förfarande avge sin mening innan beslut skall anses fattat. 

Beslutet skall stadfästas vid nästkommande styrelsemöte.  

  

41 § Förtroendevald som önskar avsäga sig sitt uppdrag i förtid hemställer skriftligen om detta hos 

styrelsen. Styrelsen skall därefter, senast två månader från ansökningsdagen, entlediga 

förtroendevald från uppdraget.  

  

Stipendienämnden  

  

42 § Föreningens stipendier tilldelas av stipendienämnden som skall bestå av föreningens inspektor 

såsom ordförande samt en sekreterare och fyra ledamöter vilka utses av föreningens styrelse.  

  

Valberedningen  

  

43 § Valberedningen består av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valbar till 

valberedningen är betalande föreningsmedlem.  

Valberedningen skall i god tid, dock senast 21 dagar före föreningssammanträde varvid val till ledig 

förtroendepost skall hållas, anslå lediga förtroendeuppdrag på föreningens anslagstavlor, 

hemsidepresentation samt företrädelsevis i dess medlemstidning.  

Valberedningen skall tillse att det till föredragningslistan bifogas en förteckning över samtliga 

kandidater till respektive förtroendepost. I förteckningen skall valberedningen till varje post föreslå 

den kandidat den finner lämpligast, eller förklara att den inte finner någon kandidat lämplig och i 

sådant fall föreslå att posten lämnas vakant.  

Valberedningen skall tillse att lämplig revisionsbyrå vid tid för nyval föreslås 

föreningssammanträdet. Detsamma gäller för särskild granskare.  

  

Revision och ansvar  

  

44 § Vid föreningssammanträde enligt 17 § skall revisionsbyrå utses. Denna skall granska 

föreningens förvaltning, räkenskaper och verksamhet. Revisionsbyrå väljs för en tid av tre 

verksamhetsår. Revisor skall upprätta en revisionsberättelse till varje ordinarie 

föreningssammanträde enligt 18 §.  

  

45 § Vid föreningssammanträde enligt 17 § skall särskild granskare utses. Denna skall granska 

föreningens förvaltning, räkenskaper och verksamhet vid sidan av föreningens revisor. Särskild 

granskare väljs för en tid av ett verksamhetsår. Särskild granskare skall upprätta en 

granskningsrapport till varje ordinarie föreningssammanträde enligt 18 §.  

  

Särskild granskare skall vara självständig gentemot styrelsen och kan därav ej inneha 

styrelseuppdrag eller annan förtroendepost som utses av styrelsen eller av styrelsen underställt 

organ, för det verksamhetsår som denne har att granska.  

  

46 § Föreningens organ skall ge revisor tillfälle att när som helst inventera kassa och övriga 

tillgångar samt granska alla böcker, räkenskaper och andra handlingar. Föreningens organ må ej 

vägra revisor begärd upplysning om verksamheten.  

  

47 § Föreningens verkställande organ skall se över sin verksamhet och avge verksamhetsberättelse. 

Denna tillsammans med ekonomisk berättelse skall av styrelsen sammanfogas till ett årsbokslut i 



enlighet med årsredovisningslagen och god redovisningssed, som ger en rättvisande bild av 

föreningens ekonomiska ställning.  

  

Årsbokslut skall tillsammans med revisors revisionsberättelse och särskild granskares 

granskningsrapport senast 14 dagar före föreningssammanträde enligt 18§ delges föreningens 

inspektor och i avskrift tillhandahållas föreningens medlemmar samt anslås på föreningens 

anslagstavla och hemsidepresentation.  

      

  

Allmänna bestämmelser  

  

48 § Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.  

  

49 § För ändring av dessa stadgar fordras med minst 2/3 majoritet fattat samstämmigt beslut av två 

på varandra följande föreningssammanträden.  


