
PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED JURIDISKA
FÖRENINGENS STYRELSE DEN 21 MARS 2022

NÄRVARANDE

Marija Gorlova Ordförande
Dennis Engström Vice ordförande
Alexandra Jensen Sekreterare
Ali Al Janabi Skattmästare
Carl Spets Vice skattmästare
Petter Åhs Idrottssekreterare
Vilma Boström Borgmästare
Astrid Henriksson Klubbmästare
Erica Andersson Internationell sekreterare
Signe Maj Vibe Underhållningsmästare
Markus Johansson-Martis Marknadssekreterare
Rickard Algotsson Informationssekreterare

FRÅNVARANDE

Sara Qwist Öfverfadder

1. FORMALIA

1.1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande förklarar mötet öppnat kl. 18:10 den 21 mars 2022.

1.2 VAL AV JUSTERARE
Sekreteraren yrkar på att välja Dennis Engström till justerare.

Mötet bifaller yrkandet.

1.3 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD, KONSTATERANDE AV BESLUTSFÖRHET
11 styrelseledamöter närvarar på mötet och mötet konstateras därmed beslutsfört.

1.4 FRÅGA OM BISITTARE
Föreningsmedlemmarna Juni Jemina och Maja Mäkiranta närvarar vid mötet.
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1.5 JUSTERING AV FÖREGÅENDE
PROTOKOLL
Protokoll från den 28:e januari 2022 fastställs justerat.

1.6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Mötet beslutar att anta föredragningslistan.

2. RAPPORTER

2.1 REDOGÖRELSE FÖR FÖRENINGENS EKONOMI
Skattmästaren och vice skattmästaren redogör för föreningens ekonomi. Budgeten som
antogs på dechargstämman följs och det ser bra ut för föreningens ekonomi.

2.2 BESLUTSUPPFÖLJNING
Beslut om medlemskap i SESUS är inte uppföljt än.

Beslut om att Borgmästaren och Underhållningsmästaren ska köpa in saker till huset med
medel från Thornstedts Stiftelse anses uppföljt.

2.3 STIFTELSEN JURIDISK FAKULTETSLITTERATUR
Ordföranden ska åka på konferens med Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur (SJF), där fokus
kommer ligga på att förmedla studentperspektivet.

2.4 STIFTELSEN JURISTERNAS HUS
Wallenbergsalen är färdigrenoverad. Med bidraget från Thornstedts Stiftelse ska salen
möbleras och när detta är gjort är planen att hyra ut salen till externa, främst Juridiska
institutionen vid Stockholms universitet.

2.5 ÖVRIGA INKOMNA RAPPORTER
Ordföranden och Vice Ordföranden ska närvara på ordförandemötet samt JURO i april.

Onsdag den 23 mars kommer föreningen närvara på föreningsmässa vid universitetet.
Ordföranden och skattmästaren kommer representera föreningen.
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3. INFORMATION

3.1 KOMMITTÉINFORMATION
Idrottssekreteraren redogör för
idrottskommittén. Innebandyn och fotbollen är igång och har fått stor uppslutning, mindre
uppslutning på badmintonen. Idrottssekreteraren ska marknadsföra aktiviteten mer på
föreningens sociala medier. Planeringen inför golfturneringen fortsätter och den har bemötts
positivt av samarbetspartners.

Internationella sekreteraren informerar att samtliga intyg för internationella faddrarna är nu
utskickade. Arbetet att leta nya öfverfaddrar till hösten är på gång, likaså möte med
systerföreningen Codex gällande folkbanketten. Internationella sekreteraren ska snart åka på
representation på nordisk vecka och ska efter det börja planera Stockholms nordiska vecka i
november.

Klubbmästaren rapporterar för klubbmästeriet. Det är mycket som händer i kommittén, bland
annat valborgspubrundan som vice klubbmästarna och klubbmästaren ska ha möte om.
Tillstånd för sommarens tanktömning är sökt och det är tre termindbunda sittningar på gång.

Underhållningsmästaren framför att kören går bra, bokcirkeln rullar på, viss problematik efter
sittningar för husbandet. Kapellmästaren har behövt göra om permanentriggningen, kommer
ha genomgång med styrelsen för att undvika incidenter i framtiden. Prissättning för uthyrning
av husbandet är under diskussion, efter det kan man gå vidare med att gå ut med information
om att man kan hyra ut husbandet. Underhållningsmästaren letar även danslärare inför
utvidgning av verksamheten.

Informationssekreteraren redogör för att Iusbäraren nu är på huset. Mecenatkortet har haft
viss problematik för vissa medlemmar, men lösning är på gång. Första märket är även
designat.

Borgmästaren har bokat grovstäd av huset och städskrubben samt bokat in nya uthyrningar av
huset. På grund av läckage ska någon komma och kolla på taket.

Marknadssekreteraren informerar om att det är lokalfinal i SJM idag.

3.2 ANMÄLNINGSÄRENDEN
Inkommet anmälningsärende AU/2022/02 behandlas under beslutspunkt 4.3.
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4. BESLUTSÄRENDEN

4.1 YTTRANDE GÄLLANDE

STADGEÄNDRING I SJH (bilaga 1 och Föreläggande 418849)

Ordföranden redogör för punkten och bilagorna. Ordförande yrkar på att anta förslaget till
beslut enligt bilagan.

Mötet bifaller yrkandet.

4.2 ENTLEDIGANDE AV ÄMBETSMAN I INTERNATIONELLA KOMMITTÉN (bilaga 2)

Internationella sekreteraren redogör för beslutsärendet. Ordföranden yrkar på att anta
förslaget till beslut enligt bilagan.

Mötet bifaller yrkandet.

4.3 AU/2022/02

Arbetsutskottet redogör för situationen.

Ordförande tillsammans med arbetsutskottet yrkar att tilldela medlem X en varning.

Mötet bifaller ordförande tillika arbetsutskottets yrkande att tilldela en varning till medlem X.

Beslutet justeras omedelbart.

5. DISKUSSIONSPUNKTER

5.1 VISIONER

Ordföranden redogör för punkten och uppmanar styrelsen att skicka till ordföranden och
borgmästaren om nya idéer och visioner inför möte med potentiella sponsorer för Juristernas
hus.

5.2 HUR SKA JF FÖRHÅLLA SIG TILL EN EVENTUELL JÄMSTÄLLDHETSPOLICY

HOS NORDISKA SEKRETARIATET (bilaga 3)

Internationella sekreteraren redogör för punkten och sina funderingar. Bakgrunden till
diskussionen är att det har skett incidenter på nordiska veckor och nordiska sekretariatet har
kan inte kunnat vidta åtgärder.
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Mötet diskuterar och kommer fram till att JF:s policys och riktlinjer går först och alltid ska
appliceras på våra medlemmar oavsett vart våra medlemmar är någonstans. Mötet kommer
även fram till att om nordiska sekretariatet skulle ta fram en jämställdhetspolicy skulle
styrelsen inte använda sig av denna, utan föreningens egna riktlinjer. Om nordiska
sekretariatet vill vidta åtgärder mot en medlem i linje med deras policy är det upp till dem.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

7. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

7.1 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa sammanträde sker den 11 april kl. 18.00.

7.2 MÖTETS AVSLUTANDE

Ordföranden förklarar mötet avslutat den 21 mars kl. 20:19.

Ordförande

Sekreterare

Justerare
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Bilaga 1

Yttrande till stiftelsen Juristernas hus
Förslag till beslut att lämna yttrande till styrkande av den föreslagna stadgeändringen för stiftelsen
Juristernas hus, innebärande att Juridiska föreningens representanter i stiftelsens styrelse inte per
automatik ska vara Juridiska föreningens ordförande och skattmästare, utan istället de två representanter
som utses av Juridiska föreningens styrelse.

Ordförande
Marija Gorlova



Bilaga 2

ENTLEDIGANDE AV ÄMBETSMAN I INTERNATIONELLA
KOMMITTÉN
Entledigande av ämbetsman

Jag yrkar härmed att entlediga Linnea O’Brien som internationell öfverfadder i internationella
kommittén.

Internationell sekreterare
Erica Andersson
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Bilaga 2

114 18 Stockholm Juristernas hus



Bilaga 3

Hur JF ska förhålla sig till en eventuell jämställdhetspolicy och
uppförandekod hos Nordiska Sekretariatet

Bakgrund
Nordiska Sekretariatet avser att införa en jämställdhetspolicy och uppförandekod. Detta
kommer diskuteras under vår årliga ”samling” under nordiska veckan i Pykälä. Sekretariatet
har därför bett alla medlemmar att diskutera och svara på ett antal frågor för att underlätta
arbetet med hur policyn och uppförandekoden ska framställas.

Frågor att ta ställning till

How should Nordiska Sekretariatet address possible contradiction between associtations'
guidelines or practices on the matter?

Should one only apply Nordiska Sekretariatet's guidelines on the matter where an
association does not have their own?

Should one apply an association's guidelines on Nordic Guests if they are more strict than
ours?

Should Nordic guidelines apply to local association participants to a Nordic Week, despite a
possible contradiction either one way or the other?

What about incidents at årsfest (annual ball) or similar events where Nordic guests
constitute a minority, or incidents between Nordic guests and hosting association members?

Internationell sekreterare
Erica Andersson
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Bilaga 3

114 18 Stockholm Juristernas hus
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Angående ansökan om permutation avseende Stiftelsen 

Juristernas Hus 

Efter genomgång av handlingarna i ärendet konstateras att ansökan behöver 

kompletteras.  

Upplysningsvis 

När en stiftelse yrkar ändring av en föreskrift godtar Kammarkollegiet normalt sett 

inte språkliga ändringar. Man bör alltså göra så små språkliga ändringar som 

möjligt, inte redigera om texten, ändra i styckeindelningar eller numrera om 

föreskrifterna. Därutöver måste skäl anges för varje föreskrift som ansökan omfattar.  
 

Angående punkten 3  

Stiftelsens yrkande avseende punkten 3 innebär (bland annat) ett obegränsat antal 

ledamöter i stiftelsens styrelse, jfr ”minst fem ledamöter”.  

Kammarkollegiet finner det lämpligare att antalet ledamöter i stället begränsas till 

ett bestämt intervall, exempelvis 5 till 7 eller liknande.  

 Stiftelsen bör därför överväga en justering av yrkandet i denna del.  

Vidare bör ursprunglig stavning av orden ”inspector” och ”skall” behållas i 

det justerade yrkandet.  

Angående punkterna 10–12 

Som angetts ovan godtas inte redaktionella eller språkliga ändringar av en stiftelses 

föreskrifter. Att flytta föreskrifterna i punkterna 11 och 12 till punkten 10 kan därför 

inte godtas. Varje föreskrift måste ändras var för sig i sin ursprungliga numrering.  

 

 

Förvaltningsenheten 

Liliana Staifo Aho  

Liliana.Staifo@kammarkollegiet.se 

08-700 08 84 

jessica.ostberg@juridicum.su.se 
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Med beaktande av de skäl som angetts i ansökan kan stiftelsen förslagsvis justera 

sina yrkanden avseende punkterna 10–12 enligt följande.  

Punkten 10 får följande lydelse.  

”Räkenskaper och protokoll skall senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång 

överlämnas till revisorn.” 

 Vänligen bekräfta om stiftelsen justerar sitt yrkande avseende punkten 10 

enligt förslaget ovan.  

Punkten 11 får följande lydelse. 

”Styrelsens förvaltning jämte stiftelsens räkenskaper granskas årligen av en 

auktoriserad revisor.” 

 

 Vänligen bekräfta om stiftelsen justerar sitt yrkande avseende punkten 11 

enligt förslaget ovan.  

 Vänligen uppge skäl till att revisorssuppleanter ska tas bort från föreskriften 

(vilket yrkandet innebär).  

 

Punkten 12 får följande lydelse.  

 

”Revisorn utses av Juridiska föreningens i Stockholm styrelse.” 

 Vänligen bekräfta att stiftelsen justerar sitt yrkande avseende punkten 12 

enligt förslaget ovan.   

Det noteras att i stiftelsens yrkande har ”Stockholm” fallit bort. 

Kammarkollegiet utgår från att detta är ett förbiseende och att ordet alltjämt ska 

finnas kvar. I annat fall måste skäl anges för en sådan ändring av föreskriften.    

 

Yttrande från Juridiska föreningen  

Ansökan behöver även kompletteras med ett yttrande från Juridiska föreningen.  

Av yttrandet ska framgå att ordföranden och skattmästaren avstår från att vara 

ledamöter i stiftelsens styrelse och att föreningen åtar sig att utse två ledamöter till 

stiftelsens styrelse.  
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Begärda kompletteringar ska ha kommit in till Kammarkollegiet senast den  

30 mars 2022.  

 

Vid frågor, vänligen kontakta undertecknad.  

 

 

Liliana Staifo Aho 

Advokatfiskal  
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