
Juridiska föreningen i Karlstad

Handlingar till extrainsatt föreningsstämma

28 augusti 2021 kl. 12:15

Via Zoom: https://kau-se.zoom.us/j/9944428518

https://kau-se.zoom.us/j/9944428518


Innehållsförteckning

1. Förslag till föredragningslista 3

2. Ansökningar till posten arbetsmarknadsansvarig 4

3. Valberedningens rekommendation 5

4. Propositioner 7

5. Praktisk information och förhållningsregler vid stämman 10



1. Förslag till föredragningslista

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Val av sekreterare vid stämman
4. Val av tekniskt ansvarig vid stämman
5. Val av två justerare, tillika rösträknare
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Fastställande av röstlängd
8. Frågan om stämmans behöriga sammankallande
9. Propositioner
10. Val av arbetsmarknadsansvarig
11. Övriga frågor
12. Stämmans avslutande



2. Ansökningar till posten arbetsmarknadsansvarig

Elvira Fredriksson

Jag skulle väldigt gärna vilja anmäla mitt intresse till posten som arbetsmarknadsansvarig i styrelsen.
Mitt namn är Elvira, jag är 20 år gammal och ska till hösten börja läsa Termin 5 här i karlstad. Jag
har under en längre tid och egentligen sedan starten av min utbildning velat engagera mig på något
vis i den juridiska föreningen och här på universitetet men inte riktigt vetat hur. När jag såg att ni
sökte någon till denna post kände jag att det passade mig väldigt bra. En av mina starka egenskaper
är min förmåga att nätverka, jag tycker det är kul att möta nya människor och knyta nya kontakter.
Tidigare har jag arbetat inom serviceyrken men driver även min egen digitala juridiska
rådgivningsbyrå vid sidan av studierna för att praktiskt få tillämpa det vi lär oss om dagarna.
Tillsammans med att jag som person är väldigt framåt, vill mycket och bra på att se vad som
behöver göras samt göra det på e�ektivt sätt får mig att tro att jag skulle vara ett bra tillskott för er.

Lydia Kihlén

Jag heter Lydia Kihlén, är 20 år gammal och ska börja läsa T3 nu till hösten på Karlstads
universitetet. Jag hade velat ansöka till att bli arbetsmarknadsutskott.

Jag hade gärna velat bli arbetsmarknadsansvarig eftersom jag tycker att det är både roligt och viktigt
att se till att studenterna på skolan får nätverka och kontakter utanför skolans väggar. Mitt mål är
att studenter ska kunna skapa sig kontakter och förutsättningar som kan hjälpa dem att utvecklas
under studietiden, men framförallt efter studierna är avklarade.

Jag är en utåtriktat, serviceminded-person som gärna tar ansvar och initiativ till att arrangera
workshops med olika företag för att skapa möjligheter för engagerade studenter. Jag har tidigare
under min gymnasietid varit logistikansvarig för en arbetsmarknadsdag skolan samt deltagit på
gymnasiemässan för att informera potentiella elever och deras vårdnadshavare om skolan. Jag har
dessutom medverkat under �ertalet öppna hus för att representera skolan. Detta visar på att jag har
relevanta erfarenheter och att jag gärna engagerar mig och har egenskaper som är passande för
arbetsmarknadsansvarig. Utöver det är en av mina största styrkor för rollen är att jag har bra
förutsättningar för samarbete och har under mitt tidigare arbetsliv utvecklat förmågan att
samarbeta och kommunicera väl med min omgivning.



Isa Movitz

Jag heter Isa och önskar kandidera till posten som arbetsmarknadsansvarig.

Jag ska till hösten börja termin 7 och har under sommaren arbetat på en brottmålsbyrå i Göteborg
vilket har gett mig en god inblick i hur arbetslivet på en byrå kan fungera. Jag har även fått
erfarenhet av att på egen hand vända mig till olika arbetsgivare inom juristbranschen för att hitta
olika arbetsmöjligheter. Med dessa arbetslivserfarenheter tror jag att de uppgifter rollen som
arbetsmarknadsansvarig innebär hade passat mig bra och jag tror mig kunna bidra med viktiga
perspektiv och framförallt ett stort engagemang.

Jag har det senaste året engagerat mig i ELSA Karlstad (The European Law Students ́ Association)
som ekonomiansvarig och haft ansvar för föreningens löpande ekonomiska frågor. Rollen har
inneburit ett stort ansvar vad gäller organisering och noggrannhet, vilket jag trivts väldigt bra med.

I rollen som styrelsemedlem skulle jag vilja beskriva mig själv som engagerad och samarbetsvillig. Jag
är kommunikativ och alltid mån om att hålla en transparent dialog med samtliga
styrelsemedlemmar. Samarbetet mellan styrelsemedlemmarna samt kontakten med andra
juriststudenter och externa aktörer är den del av styrelsearbetet jag tycker är absolut roligast. Med
dessa egenskaper tror jag mig kunna bidra med stort driv som arbetsmarknadsansvarig.



3. Valberedningens rekommendation

Valberedningens rekommendation baseras på ansökningar och intervjuer med samtliga som sökt
eller blivit nominerade.

Valberedningen rekommenderar följande person:

Arbetsmarknadsansvarig Isa Movitz

Valberedningen har bestått av Olivia Dahlberg (sammankallande), Hilda Ivarsson och Elin Nordh.



4. Propositioner





Styrelsens förslag och yrkande

Under verksamhetsårets inledning har styrelsen fått in ett �ertal anmälningar om allvarliga
trakasserier och mobbning i föreningen. Styrelsen har under arbetet ansett att stadgarna inte
medgett utrymme för utdömande av korrekta konsekvenser. Därav vill styrelsen revidera berörda
delar av stadgarna för att ge utrymme att vidta åtgärder mot allvarliga händelser under föreningens
eller universitetets evenemang.

Mot bakgrund av det ovan anförda yrkar styrelsen att stämman beslutar att anta ändringen i
föreningens stadgar i enlighet med styrelsens förslag.



5. Praktisk information och förhållningsregler vid stämman

Med tanke på rådande omständigheter kommer den, av styrelsen kallade, extra föreningsstämman
att hållas via zoom. Detta medför en del praktiska svårigheter och för att säkerställa att stämman
�yter på bästa tänkbara sätt har detta dokument upprättats. Det innehåller vägledning till
deltagarna inför och under stämman. Styrelsen ber vänligen medlemmarna beakta och förhålla sig
till detta för att stämman ska fungera bra för alla deltagande.

Förberedelser och att delta i mötet

1. Ladda ner Zoom

Finns att hämta via kau.se. Följ sedan installationsstegen för att fästa programmet på

din dator samt skapa ett konto. När du skapar ett konto loggar du in på detta.

2. Anslut dig till mötet

För att vi ska kunna starta mötet på den utsatta tiden ber vi dig gå in på länken gärna 10 min innan.
Du kommer att hamna i ett väntrum där vi först kontrollerar din identitet och medlemskap innan
du därefter slussas vidare in till stämman.

Mötets utförande

Yttrande

I föreningens stadgar 3 kap 8 § anges att extra föreningsstämma endast får fatta beslut i ärende som
angetts i kallelsen till stämman. Det innebär att du som deltagande endast kan yttra dig i de
ärende/ärenden styrelsen kallat till stämma på. Om du vill yttra dig kan du be om att skriva upp dig
på talarlista under stämman (mer om detta nedan). Inför denna stämma ger styrelsen även
möjlighet för medlemmar att skicka in skriftliga yttranden i ärendet. Detta för att e�ektivisera
stämman då den hålls under ovanliga former. Skriftliga yttranden skickas till
ordforande@jfkarlstad.se. Om du skickat in ett skriftligt yttrande har du ändå möjlighet att
komplettera ditt yttrande, eller ge replik, på stämman genom att skriva upp dig på talarlistan.

”Digitalt ansvarig”

Då stämman hålls under andra former än vi är vana vid kommer stämman utse en digitalt ansvarig
för mötet. Anledningen är att mötets ordförande ska kunna fokusera på mötesrelaterade frågor
medan den digitalt ansvariga istället sköter frågor om mötets utformning etc.



Bild och mikrofon

Under mötet ber vi alla deltagare att stänga av sin mikrofon. Detta görs på knappen ”mute”. Den
som har ordet eller tilldelas ordet ska ha mikrofonen påslagen. Vi önskar även att mötesdeltagarna
har kameror påslagna under mötet.

Talarlista

För ordningens skull kommer vi att använda oss av en talarlista under mötet. Man sätter upp sig på
talarlistan genom att skriva sitt namn i chatten (för- och efternamn). Har man en ordningsfråga
skriver man sitt namn och OF i chatten (för- och efternamn OF). Har man en fråga om tekniken
skriver man sitt namn och TF i chatten (för- och efternamn TF). Det går även bra att skriva ut
ordningsfrågan eller fråga om tekniken, men det tar lite längre tid. Har man yttrat sig på punkten
som behandlas och vill ge en replik skriver man sitt namn och ”replik” i chatten (för- och
efternamn replik). Notera att chatten ENBART får användas för talarlistan. Inget annan får skrivas
i chatten.

Omröstning

Acklamation

Omröstning sker genom acklamation om inte votering begärs. För att undvika att alla har på
mikrofonerna samtidigt (och därmed ev. rundgång) kommer vi inte använda oss av mikrofonerna
vid acklamation, utan istället rösta genom att trycka på en av symbolerna som går att �nna under
“Participants” i den nedre menyraden i Zoom. Antingen den gröna cirkeln med ett check-tecken i,
“Yes”, eller den röda cirkeln med ett kryss i, “No”.

Ordförande för mötet kommer anpassa frågorna så att de går att besvara med antingen ja eller nej.
Vid osäkerhet mellan antalet röda och gröna markeringar kan deltagare begära votering. Detta görs
antingen genom att starta sin mikrofon och säga “votering” eller genom att skriva “votering” i
chatten.

Votering

Vid personval kan votering komma att behöva användas. Alla deltagare som är röstberättigade
kommer efter godkännandet av röstlängden få en anonymitetskod som ska användas vid
omröstningen. När det blir dags för omröstning publiceras ett formulär i chatten där varje
röstberättigad får avlägga sin röst med hjälp av sin anonymitetskod. För att se till att enbart
röstberättigade deltar i omröstningen kommer övriga mötesdeltagare, alltså ev. adjungerade, sättas i
ett väntrum under tiden för omröstningen. Omröstningen kommer antingen avslutas efter en
minut från det att den startas, eller när alla deltagare har besvarat omröstningen. Omröstningen



kommer ordförande, digitalt ansvarig och rösträknare se resultatet. Efter att omröstningen har
avslutats kommer resultatet att delas med valmötet.

___________________________________________________________________________

Vid eventuella frågor rörande stämman eller denna kallelse är du välkommen att vända dig till
ordforande@jfkarlstad.se eller viceordforande@jfkarlstad.se
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