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PROPOSITION
Juridiska föreningen som medlemskår i Uppsala universitets förenade
studentkårer (UUFS).
Bakgrund
Sedan JF blev studentkår har vi varit part i ett samarbetsavtal med de andra studentkårerna vid
Uppsala universitet. Samarbetet kallas ”Kårsamverkan”. Dess syfte är i dag främst att
administrera tillsättningen av universitetscentrala studentrepresentantuppdrag (d.v.s. uppdrag
som inte är knutna till en viss fakultet) samt att gemensamt arbeta fram ställningstaganden i
universitetscentrala frågor (t.ex. remisser som studentkårerna ombetts att svara på av
universitetet eller regeringen).
Med tiden har det blivit allt mer tydligt att detta samarbete behöver fördjupas. Framför allt har
administrationen, som idag cirkulerar mellan de olika kårerna, behövts avlastas på någon
annan. Detta problem har delvis åtgärdats genom att kårerna gemensamt arvoderat en student
på 25% som samordnare för kårernas gemensamma arbete. Samordnarens effekt ska
utvärderas om ett halvår. Det har dock också framgått att universitetet - och framför allt andra
aktörer - fortfarande inte har anpassat sig till det nya kårlandskapet. Senast i våras blev
exempelvis Uppsala studentkår som enda studentkår kontaktade av Region Uppsala för att
medverka i framtagandet av regionens utvecklingsstrategi. De senaste åren har Uppsala
studentkår verkat för samarbete mellan kårerna och förmedlat vidare information, men att det
ska vara så för alltid är inte givet med tanke på att det fortfarande finns spår av historien som
(nästan) ensam studentkår. Ett tydligare gemensamt ägarskap av de centrala frågorna gör JF
och de andra kårerna vid Uppsala universitet mindre beroende av Uppsala studentkår.
Mot bakgrund av detta har olika möjliga vägar framåt diskuterats under en tid. Under våren
2019 har man stött och blött frågan och kårerna har landat i en gemensam intention: att bilda
föreningen Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS). Syftet är framför allt att stärka
kårernas gemensamma varumärke och kunna framstå som en enad front, men en förening är
också nödvändig för att i framtiden kunna flytta över gemensamt finansierade resurser som
t.ex. Student- och doktorandombuden, som idag står under Uppsala studentkårs arbetsledning.
Denna intention har manifesterats i ett intentionsavtal (bilaga 1), ett visionsdokument (bilaga
2) och en fullständig uppsättning styrdokument för den nya föreningen (bilaga 4-8) samt en
kostnadskalkyl för engångskostnader för uppstarten; JF kommer bära ca 7,5% av dessa
kostnader då vi representerar ca 7,5% av studenterna vid UU. Samtliga kårer kommer under
hösten presentera styrdokumenten för sina stämmor eller motsvarande, och om alla stämmor
godkänner det kommer ett konstituerande möte för UUFS hållas i december i år och
föreningen kommer vara bildad från och med 2020-01-01.
Mycket av det som finns i dokumenten är redan innehållet i dagens samverkansavtal mellan
kårerna (bilaga 3). En märkbar skillnad är mandatfördelningen (eftersom kårerna är olika
stora väger deras röster olika tungt), som i förslaget görs mer differentierad. JF kommer
tekniskt sett att vinna på förslaget då vi går från 9% till 12,5% av mandaten, men då de
relevanta gränserna är 33,3% (för att hindra beslut som kräver kvalificerad majoritet) och
66,7% (för att uppnå kvalificerad majoritet) märks skillnaden främst i vilka konstellationer
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som kan fatta beslut. Här kan noteras att den största kåren Uppsala studentkår precis som idag
kan blockera förslag, och att de två större kårerna Uppsala studentkår och Uppsala teknologoch naturvetarkår precis som idag inte ensamma kan driva igenom beslut. Precis som idag
kommer heller inga beslut som påverkar kårerna ekonomiskt kunna fattas utan JF:s
godkännande.
Alla frågor är inte lösta, framför allt vad gäller vissa studentrepresentantuppdrag som vissa
kårer har fått delegerade till sig. Ett exempel är att JF tillsätter en ledamot och en suppleant
till den universitetsövergripande disciplinnämnden. Det främsta exemplet gäller konsistoriet
(universitetets styrelse och högst beslutande organ) där de större kårerna utser de ordinarie
posterna och de mindre kårerna turas om på en suppleantplats. JF är inte nöjda med den
lösningen men då vi ännu inte nått enighet om annat kvarstår lösningen från tidigare avtal. Vi
hoppas kunna driva igenom en ändring någon gång i framtiden.
Skulle föreningen inte godkännas av alla kårer kommer samarbetet att fortsätta i avtalsform.
Den gemensamma samordnaren kommer fortfarande att finnas kvar och kårerna kommer
fortfarande att samarbeta, men det gemensamma arbetet kommer på sikt troligen ha svårare
att få genomslag och kårerna kommer ha svårare att ta ansvar för gemensamma resurser. I
övrigt påverkas inte de gemensamma visionerna formulerade i visionsdokumentet.
Skulle någon annan kårs högst beslutande organ avslå motsvarande proposition kommer
sannolikt JF:s styrelse behöva lägga fram modifieringar av de föreslagna styrdokumenten på
den ordinarie stämman senare i höst, om det finns anledning att anta att det är detaljfrågor och
inte principiella invändningar som avgjort utslaget. Kårernas ledningar kommer isåfall först
ha behövt godkänt dessa enhälligt, se intentionsavtalet.
Varumärkesfrågan – det vill säga samarbetets eventuella namnbyte – är egentligen oberoende
av bildandet av en association. Avslås förslaget om en gemensam förening kan det bli så att
kårerna väljer att ändå gå vidare med varumärkesbytet, även om detta bedöms som ganska
osannolikt med tanke på att sådant varumärke associerar till en association snarare än ett
lösare samarbete. Den viktigaste konsekvensen om detta förslag inte röstas igenom blir därför
att det inte skapas en gemensam association som kan ta över ägarskapet över gemensamma
resurser.

Styrelsen föreslår därför:
att

Juridiska föreningen i Uppsala ska ingå som medlemsorganisation i föreningen
Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS), under förutsättning att villkoren i
intentionsavtalet uppfylls under höstterminen.
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