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Proposition om reformering av Seniorskollegiet (andra
läsningen)
Seniorskollegiet har en viktig funktion i föreningen. Bevarandet av kompetens och institutionellt
minne i ett rådgivande organ är viktigt för att kontinuitet ska prägla föreningens arbete.
Seniorskollegiets ledamöter sitter på mycket erfarenhet och kan berika diskussionen kring en
viss ändring med goda och insiktsfulla perspektiv.
För att en sådan nytta ska förverkligas krävs att seniorskollegiets sammansättning präglas av ett
brett kompetensspann. Juridiska föreningen har många olika verksamheter. För att föreningen
ska vara välkomnande och uppfylla sitt syfte krävs att alla dessa verksamheter fungerar väl. I en
studentförening sitter de flesta personer på en mandatperiod om ett år, och ”byts” sedan ut. Det
betyder att personer har en begränsad tidsram inom vilken de är verksamma, men att
verksamheten samtidigt är väldigt mottaglig för att starka och drivande personligheter påverkar
föreningens arbete.
Det vore olyckligt att tappa den kompetensen och det perspektivet ifall personen ifråga
fortfarande är intresserad av föreningen. Därför föreslår vi att låta styrelsen välja personer som
inte ingår i kollegiet automatiskt efter sin tid i presidiet.
Tanken med förslaget är att på ett bättre sätt kunna fånga upp sådan kompetens för att bredda
den nytta som seniorskollegiet medför. En ändring värd att notera är att studieutskottets
ordförande inte längre per automatik ingår i seniorskollegiet om förslaget går igenom.
Studieutskottets ordförande sitter på specialiserad kunskap, och kan vara ett utmärkt tillskott till
kollegiet. Det går dock att argumentera för att denna specialiserade kunskap redan återfinns hos
ordföranden, och att en duktig och engagerad ordförande för studieutskottet kan väljas in genom
det nya valsystemet om så skulle behövas.
Styrelsen föreslår därför:
att

Juridiska föreningens stadgars 13 kap. ändras enligt följande:

Ursprunglig lydelse:
§ 13:1 Sammansättning
Seniorskollegiet består av föreningens sittande inspektor, proinspektor, ordförande, vice
ordförande samt ordförande för studieutskottet, och inspektor emeritus samt föreningens
ordförande, vice ordförande samt ordförande för utskottet från de senaste tio (10) åren. Juridiska
föreningens styrelse ska vara adjungerad vid Seniorskollegiets sammanträden.
§ 13:2 Funktion
Seniorskollegiet ska fungera som ett rådgivande organ till stämman, styrelsen och utskotten och
verka för att främja kontinuiteten i föreningen. Frågor av stor vikt för föreningen, såsom frågor
om stadgeändringar, ska behandlas av Seniorskollegiet.
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§ 13:3 Sammanträden
Sammanträden ska hållas minst två gånger per verksamhetsår. Föreningens ordförande kallar till
sammanträdet.
Ny lydelse:
§ 13:1 Seniorskollegiets syfte
Föreningens seniorskollegium är ett rådgivande organ till föreningsstämman, styrelsen och
föreningens engagerade. Seniorskollegiet ska särskilt verka för att främja kontinuitet i föreningens
verksamhet och att bistå styrelsen med beredning av förslag som ska läggas fram inför
föreningsstämman.
§ 13:2 Seniorskollegiets sammansättning
Seniorskollegiet består av
a) föreningens inspektor
b) föreningens proinspektor
c) föreningens fem senaste avgångna ordförande
d) föreningens fem senaste avgångna vice ordförande
e) de ytterligare ledamöter som väljs enligt § 3
§ 13:3 Val av ledamöter
Styrelsen väljer ledamöter av Seniorskollegiet enligt § 2 e) på fem (5) år efter förslag av minst två
ledamöter av Seniorskollegiet. Valbar är den som har varit ledamot av föreningens styrelse eller
har varit ämbetsman i minst fem (5) terminer.
Den som väljs till ledamot ska ha visat prov på gott omdöme och ha särskild insikt i föreningens
struktur och långsiktiga behov, föreningars funktionssätt i allmänhet eller ha särskild erfarenhet
från föreningen som är oundgänglig att bevara för framtiden.
Vid val av ledamöter av Seniorskollegiet ska styrelsen för Juridiska föreningen beakta den bredd
av erfarenheter, kompetenser och bakgrunder som behövs för att Seniorskollegiet ska kunna ge
bästa möjliga rådgivning. Vikten av att bibehålla kompetens i utbildningsrelaterade frågor ska
beaktas särskilt.
§ 13:4 Omval av ledamöter
Tidigare ordförande, tidigare vice ordförande och av styrelsen valda ledamöter kan väljas om på
fem (5) år om det finns skäl att anta att ledamoten kommer att bidra till Seniorskollegiets arbete
under ytterligare en tid.
§ 13:5 Sammanträden
Seniorskollegiet ska sammanträda åtminstone en gång på vårterminen och en gång på
höstterminen. Seniorskollegiet sammanträder på kallelse av föreningens ordförande, inspektor
eller proinspektor.
§ 13:6 Reglemente
Föreningens styrelse ska anta ett reglemente som närmare reglerar Seniorskollegiet.
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