Uppsala den 24 mars 2018

Motion om tillsättning av klubbverkare
Det nuvarande förfarandet där ämbetsmän väljs på föreningens högst beslutande organ är ett självklart
system för många ämbeten, särskilt styrelsen. Särskilt för klubbverkare är systemet dock långt ifrån
optimalt. Att behöva kallas på intervju med valberedningen och förväntas gå på ämbetsmanna- och
klubbverkarutbildning – särskilt när de två senare inte hålls i anslutning till varandra! – är
anmärkningsvärt långt ifrån ändamålsenligt. Min uppfattning är att den nuvarande byråkratin som
präglar föreningens förhållande till sina ämbetsmän är direkt skadlig för föreningen.
Föreningen är i stort, tidvis akut behov av en ordentlig översyn av styrdokument och rutiner för att
minska byråkratin och underlätta för ämbetsmän att bli en del av föreningen. Exempelvis kan det bli
aktuellt med ett förenklat tillsättningsförfarande för fler ämbetsmän. Det finns dock inte möjlighet att
utreda detta närmare inför aprilstämman. Nedan föreslagna ändringar har därför karaktären av en
nödlösning och syftar till att lyfta bort valet av klubbverkare från stämman och valberedningen till
klubbmästeriet, som själva kan bestämma hur många som behövs och hur man ska tillsätta dem. I och
med att klubbmästeriet inte har en arbetsordning kan dessa förrätta intervjuer och val efter eget
gottfinnande.
Min bedömning är att denna motion i sin helhet är förenlig med föreningens styrdokument, då
stämman har delegationsrätt.
Jag yrkar således:
att § 5 i Arbetsordning för Juridiska föreningens valberedning får följande lydelse:
Alla sökanden ska beredas möjlighet att intervjuas. Alla sökanden ska kallas till intervju
minst en dag i förväg. Om sökanden intervjuats nyligen för samma eller liknande ämbeten och
särskilda skäl inte föranleder annat behöver sökanden inte intervjuas igen, om sökanden
samtycker till detta. Föreningsstämman eller valberedningen kan delegera intervjuförfarandet till
andra än valberedningen om det bedöms väsentligen underlätta ansökningsförfarandet.
att stämman uppdrar åt Juridiska föreningens klubbmästeri att intervjua och tillsätta klubbverkare i
ändamålsenlig omfattning, löpande och tills vidare.
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