Motion om förslag på tillägg i valberedningens arbetsordning
I Juridiska Föreningens valberedning uppstår ibland diverse jävssituationer som gör att en eller flera
ledamöter i valberedningen inte kan bereda vissa poster. Detta innebär att de varken kan/får intervjua
eller nominera kandidater till dessa poster. Detta kan bland annat vara när någon ledamot själv sökt
den post det rör sig om/är direkt ansluten till den post det rör sig om, eller om man är jävig gentemot
någon av kandidaterna. Tidigare har detta kunnat leda till att valberedningen inte varit beslutsföra
kring vissa poster och inte kunnat bereda dessa. Även när valberedningen ändå varit beslutsför har det
i vissa fall lett till att de som bereder har fått på sig betydligt mer arbete samt inte haft möjlighet att
kunna lägga ner sin röst vid nomineringsförfarande.
I dagsläget hoppas vi på att den tidigare motionen om att utöka valberedningen till totalt 9 ledamöter
ska gå igenom för en andra läsning, men oavsett om den gör det eller ej vet man aldrig vad framtiden
kan föra med sig. Av den anledningen anser valberedningen att stämman ska bevilja denna motion om
ändring i valberedningens arbetsordning där valberedningen ges befogenhet att vid extraordinära
omständigheter ta in utomstående personer till valberedningen för att hjälpa till vid beredningen av de
poster där flera ledamöter av olika anledningar inte kan vara med och bereda. Dessa utomstående
personer ska dock enbart bestå av i första hand tidigare ordföranden för valberedningen samt tidigare
ledamöter för valberedningen, under förutsättning att de vid tillfället inte sitter i styrelsen eller själva
är jäviga, i andra hand tidigare presidialer under förutsättningen att de vid tillfället inte sitter i
styrelsen eller är jäviga. Detta då de personer som tas in redan har erfarenhet av valberedningsarbetet
alternativt god kännedom om föreningen och därför inte behöver läras om från grunden.
Detta skulle även kunna användas när flera ledamöter i valberedningen hoppat av sina ämbeten och
därmed lett till att valberedningen helt eller delvis inte är beslutsföra.
Valberedningen yrkar stämman att:
●

Lägga till ett andra stycke i § 7 i valberedningens arbetsordning med följande lydelse
“Valberedningens ordförande äger vid extraordinära omständigheter befogenhet att plocka in
utomstående personer för hjälp vid beredning och nominering. Dessa utomstående personer
får enbart bestå av, i första hand, tidigare ordföranden och ledamöter av valberedningen eller,
i andra hand, tidigare presidialer av Juridiska Föreningen. Under förutsättning att de
utomstående vid tillfället inte sitter i styrelsen eller är jäviga.”

Valberedningen
Juridiska Föreningen i Uppsala
Hanna Rikardsdotter
Andreas Larsson
Vilhelm Gabrielsson
Magnus Jansson
Alice Grapp

