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PROPOSITION
Styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar
Bakgrund
I dagsläget äger endast föreningsstämman befogenhet att ”utesluta medlem som uppenbart
motarbetar föreningens ändamål eller under sin tid som medlem handlat på sådant sätt att
föreningens anseende skadats”. Att endast föreningsstämman äger utesluta medlemmar är, i
grunden, en rimlig ordning. De tyngsta sanktionerna bör förbehållas det organ som har störst
demokratisk legitimitet, särskilt då det ska mycket till för att fråntas rätten att vara medlem i
sin studentkår.
När ett uteslutningsärende baseras på exempelvis sexuella kränkningar, trakasserier eller
övergrepp kan dock den utsattes personliga integritet, i en intresseavvägning, väga tyngre än
medlemmens rätt att få ärendet prövat inför stämman. Syftet med denna proposition är, i
första hand, att skydda den utsattes personliga integritet från att ytterligare behöva kränkas
genom att ärendet tas upp på föreningsstämman. Frågan togs upp på stämman i november
2018 men röstades ner med liten marginal, bland annat på grund av en generalklausul som
upplevdes vara för bred. Styrelsen har därför omarbetat förslaget och tagit bort
generalklausulen. Vi har också gjort bedömningen att våra interna policydokument i nuläget
är för breda och vaga för att kunna ligga till grund för ett uteslutande. Istället kan styrelsen ta
beslut om uteslutande endast ifall en medlem blivit dömd för en brottslig gärning riktad mot
någon annan.
Naturligtvis kan det förekomma fall då en medlems närvaro vid JF-aktiviteter inte är önskvärd
trots att denne inte blivit dömd för brott. Särskilt bör här lyftas fram fall av övergrepp eller
liknande där en fällande dom i domstol inte är aktuell men en medlem otvivelaktigt har blivit
utsatt och dennes trygghet skulle äventyras av den andres medverkan. I dessa fall bör
avstängningsinstitutet användas. För att detta ska bli användbart bör tröskeln för avstängning
sänkas, både i antalet röster som krävs och i vilka fall avstängning kan ske. På så sätt ges
styrelsen mandat att handla skyndsamt för att säkra medlemmarnas trygghet samtidigt som
befogenheten att upphäva ett medlemskap fortsatt begränsas till de mest allvarliga fallen.

Styrelsen föreslår därför:
att föreningens stadgars § 2:5 får följande lydelse:
” Föreningsstämman äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens
ändamål eller under sin tid som medlem handlat på sådant sätt att föreningens anseende
skadats. För beslut om uteslutande fordras två tredjedels majoritet bland de närvarande
röstberättigade.
Styrelsen äger rätt att utesluta medlem om denne är dömd för en brottslig gärning riktad mot
någon annan medlem, ifall det skulle vara särskilt känsligt om ärendet behandlades på
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föreningsstämman. Sådant beslut om uteslutande ska föregås av en grundlig beredning där
båda parter ska höras samt samråd med inspektor eller proinspektor. Sådant beslut kräver
enhällighet samt att beslutet tillstyrks av inspektor eller proinspektor.
Styrelsen äger även i andra fall rätt att stänga av medlem på viss tid eller tills fråga om
uteslutande kan avgöras, om det skäligen kan befaras att det finns förutsättningar för
uteslutande av ifrågavarande medlem eller om det är nödvändigt för att skydda övriga
medlemmars trygghet. För beslut om avstängning krävs två tredjedelars majoritet i styrelsen.
Föreningsstämman kan bevilja återinträde för tidigare utesluten medlem om beslut om
uteslutande visat sig vara uppenbart felaktigt.”
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