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Del 1 - Konstitutionella stadgar
Kapitel 1 - Föreningen
1 § Juridiska Föreningen vid Luleå Tekniska Universitet är en sektion under Luleå Studentkår
vid sagda universitet och verkar som en ideell förening främst till för studenter på
Rättsvetenskapliga programmet. Sektionen har sitt säte i Luleå. Dess förkortning är JF och
sektionen kommer benämnas som Juridiska Föreningen i stadgarna fortsättningsvis.
2 § Juridiska Föreningen är en partipolitisk och religiöst oberoende förening.
3 § Juridiska Föreningen arbetar för att dess medlemmar skall få en god utbildning som vilar
på en vetenskaplig grund, god studiesocial miljö samt för att marknadsföra det
Rättsvetenskapliga programmet.
3 a § Arbetet ska ske genom att:
- Bedriva aktiv utbildningsbevakning för sektionens medlemmar
- Marknadsföra det Rättsvetenskapliga programmet
- Främja gemenskapen mellan sektionens medlemmar
- Arbeta för och utveckla studenternas studiemiljö
- Säkerställa att ingen medlem diskrimineras eller särbehandlas i enlighet med 1 kap 4
§
3 b § Arbetet bör även ske genom att:
- Säkerställa att kurslitteraturen är högkvalitativ, relevant och aktuell.
- Anordna studiesociala aktiviteter och underlätta sociala sammankomster.
- Skapa engagemang både inom sektionen, kåren och universitetet
- Öppna kontaktvägar mellan sektionens medlemmar och näringslivet.
4 § Ingen medlem i Juridiska Föreningen ska bli diskriminerad eller särbehandlad på grund
av kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, ideologi eller annat som strider mot alla
människors lika värde.
5 § Vad ovan sagt i 3 - 4 §§ kan styrelsen tillämpa, om den så finner lämpligt, för andra än
sektionens medlemmar.

Kapitel 2 - Medlemskap
1 § Den som är endera studerande eller alumni vid Luleå Tekniska Universitet, samt är
medlem i Luleå Studentkår, äga rätt att vara medlem i Juridiska Föreningen om ej annat
föreskrivits i dessa stadgar.
2 § Medlemskap erhålles alternativt förnyas genom att en av Luleå Studentkår fastställd
kåravgift inbetalas och de villkor som ställs uppfylles.
3 § Medlemskap i Juridiska Föreningen upphör då medlem begär utträde, villkor för
medlemskap ej uppfylles eller då medlem blir utesluten enligt 8 kapitel i dessa stadgar.
4 § Den medlem som motarbetar sektionens verksamhet eller ändamål, bryter mot sektionens
stadgar eller på annat sätt skadar sektionen, äga rätt att bli föremål för disciplinära åtgärder
genom utredning enligt 8 kapitlet och vad som sägs däri.

Kapitel 3 - Organisationen
1 § Juridiska Föreningen är organiserat i Sektionsstämman och Sektionsstyrelsen.
2 § Sektionsstämman är Juridiska Föreningens högst beslutande organ och består av alla
sektionens medlemmar.
3 § Sektionsstyrelsen är Juridiska Föreningens verkställande organ.
4 § Styrelsen skall arbeta för att Sektionsstämmans beslut verkställs samt arbeta för att
upprätthålla föreningens åtaganden enligt dess stadgar.
5 § Beslut fattade av styrelsen tillkännages med justerat protokoll på av sittande styrelse
angiven anslagstavla, alternativt på av sittande styrelse angiven virtuella anslagstavla.
6 § Beslut enligt 3 kap 5 § skall tillkännages inom sju dagar.
7 § Valberedningens uppgift är att nominera kandidater till samtliga styrelseposter och
uppdrag inom Juridiska Föreningens ramar, i de fall då valberedning ej finnes övergår det
uppdraget till styrelsen.
8 § Juridiska Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från och med 1 januari till
och med 31 december.

9 § Ändring av stadgar i 1-3 kap fattas med minst 2 / 3 majoritet vid två på varandra följande
sektionsstämmor, med minst 3 månaders mellanrum. Dessa ändringar måste godkännas av
Luleå Studentkårs styrelse.
10 § Ändring av stadgar i 4 kap, 5 kap 1 §, 5 kap 22-38 §§, 6 kap och 7-13 kap fattas med
minst 2 / 3 majoritet vid två på varandra följande sektionsstämmor, med minst 3 veckors
mellanrum.
11 § Ändring av stadgar i 5 kap 14 §, 5 kap 16 § och 5 kap 19 § fattas med enhälligt
styrelsebeslut vid två på varandra följande styrelsemöten, dessa ändringar måste tydligt
presenteras vid nästkommande sektionsstämma där sektionsstämman har möjlighet att häva
gjorda ändringar med omröstning enligt 5 kap 26 §.
12 § Styrelsen äga rätt att självmant ändra alla uppenbara fel i samtliga stadgar såsom stavfel
och dylikt, genom ett enhälligt styrelsebeslut. Styrelsen äger dessutom rätt att ändra vilken
praxis som stadgarna hänvisar till, så länge ändringen sker till praxis som är likvärdig. Dessa
ändringar måste tydligt presenteras vid nästkommande sektionsstämma som då har möjlighet
att häva ändringarna med omröstning enligt 5 kap 26 §.
13 § Om sektionsstämman väljer att häva ändringar gjorda enligt 3 kap 11 § ,3 kap 12 § eller
3 Kap 22 § får styrelsen ej ändra de stadgarna självmant igen utan att först fått en ändring
godkänd av sektionsstämman med minst 2 / 3 majoritet vid två på varandra följande
sektionsstämmor, med minst 3 veckors mellanrum.
14 § Beslut om upplösning skall fattas med minst 2 / 3 majoritet vid två på varandra följande
sektionsstämmor, med minst 6 månaders mellanrum.
15 § Vid en upplösning enligt 3 kap 14 § fördelar kårstyrelsen Juridiska Föreningens
kvarvarande tillgångar så att de kommer sektionens medlemmar tillgodo på bästa sätt.
16 § Om dåvarande representant för Juridiska Föreningen i kårstyrelsen ej finner att
tillgångarna fördelas med medlemmarnas bästa i åtanke, äga denna representant rätt att lägga
veto mot kårstyrelsens beslut och tillgångarna skall då tillfalla den sektion som de studenter
som studerar vid Rättsvetenskapliga programmet faller under.
17 § Tillägg av nya stadgar som ej nämns i 3 kap 9-11 §§, får så länge dem ej strider mot
Luleå Studentkårs eller Juridiska Föreningens stadgar, skall tids och omröstnings
bestämmelserna i 3 kap 10 § tillämpas. Vid tveksamheter huruvida tilläggen är förenliga med
endera förenings stadgar skall tids och omröstnings bestämmelserna i 3 kap 9§ tillämpas.
18 § Vid tvist om tolkning av denna stadga eller andra underliggandedokument så har
sektionsstyrelsen tolkningsföreträde.

19 § Överklagan av styrelsens tolkning kan medlem, om denna så önskar, driva till
kårstyrelsen för avgörande.
20 § Om tolkningsfråga uppstår mellan dessa stadgar och Luleå Studentkårs stadgar så skall
Luleå Studentkårs stadgar inneha företräde.
21 § Dessa stadgar är att anse vara underordnade Luleå Studentkårs stadgar och inga
ändringar eller tillägg får göras som går i strid med dessa.
22 § Ändringar av stadgar som ej medför innehållsändring eller syftningsändring äga
styrelsen rätt att ändra genom styrelsebeslut, dessa ändringar skall redovisas på
nästkommande sektionsstämma som äga rätt att häva beslut enligt 3 kap 13 §.

Del 2 - Organisation
Kapitel 4 - Styrelsen och övriga poster
1 § Styrelsen skall bestå av:
- Ordförande
- Utbildningsbevakare
2 § Styrelsen bör bestå av:
- Vice Ordförande
- Studiesociala koordinatororer
- Informationskoordinator
- Näringslivsansvarig
- Kassör
- Ledamöter
- Klassrepresentant från årskurs 1
- Sexmästare
3 § Styrelsens mandatperiod sammanfaller med verksamhetsåret enligt 3 kap 8 §.
4 § Styrelsens ledamöter är ansvariga för de medel som står under deras förvaltning samt för
gemensamma beslut om medlens användning mot vilka de ej reserverat sig för. För att
reservera sig skall en ledamot agera enligt Praxis # 1.
5 § Styrelsens ordförande äga rätt att teckna sektionens firma var för sig.
6 § Styrelsens ordförande äga rätt att ge annan ledamot rätt att teckna sektionens firma var för
sig eller gemensamt, vem ordförande ger rätten meddelas på styrelsemöte och skall
protokollföras.

7 § Styrelsen får ej bemyndiga någon i sektionen annat än vad som nämnts i stadgar att
teckna sektionens firma, varken med eller utan fullmakt.
8 § Meddelar styrelsen genom kvalificerad omröstning att denna ej önskar att ledamot som
ordförande gav rätt att teckna firma skall inneha den rätten, får vice ordförande rätt att istället
för denna ledamot teckna firman enligt vad styrelsen beslutar.
9 § Styrelsen sammanträder om ordförande eller 2/3 av styrelsen så begär.
10 § Kallelse till sammanträde ska utgå i enlighet med vad styrelsen fastställt i Praxis # 3.
Kortare tid för kallelse kan förekomma endast om särskilda skäl enligt ovan nämnda praxis
föreligger.
11 § Föredragslistan ska anslås på av styrelsen bestämt plats enligt Praxis # 3 inom den tid
som styrelsen bestämt enligt Praxis # 3.
12 § Styrelsen är beslutsmässig om hälften av ledarmötena är närvarande, dock minst tre
inklusive ordförande eller vice ordförande.
13 § Omröstning sker öppet med enkel majoritet eller sluten då särskilda skäl föreligger
enligt Praxis # 2.
14 § Vid lika rösttal äga ordförande utslagsröst.
15 § Styrelsen skall senast två månader efter avslutat verksamhetsår avlämna
verksamhetsberättelse till sektionens revisor. Denna skall innehålla resultat- och
balansräkning för det gångna verksamhetsåret samt vad eventuell Praxis föreskriver.
16 § För att kunna besitta någon post inom Juridiska Föreningen, inom såväl styrelsen som
någon underorganisation, ska personen vara medlem i Luleå Studentkår.
17 § För att kunna besitta följande poster krävs, utöver vad som är skrivet i övriga stadgar, att
en bör ha läst:
-

Ordförande:
60 HP på Luleå Tekniska Universitet
Utbildningsbevakare:
60 HP på Rättsvetenskapliga programmet vid Luleå Tekniska Universitet
Studiesocialkoordinator:
30 HP på Luleå Tekniska Universitet
Informationskoordinator:
15 HP på Luleå Tekniska Universitet
Näringslivsansvarig:
15 HP

18 § Avsägande av sin post skall meddelas ordförande snarast och även skriftligen i enlighet
med Praxis # 5 samt innehålla en kort motivation till beslutet.
19 § Gällande ansvarsfrihet för ledamot som utnyttjat 20 § skall Praxis # 6 tillämpas.

Kapitel 5 - Sektionsstämma
1 § Varje student som Juridiska Föreningen representerar i enlighet med Luleå Studentkårs
reglemente har rätt att delta, yttra sig samt väcka förslag vid sektionsstämmans
sammanträden.
2 § Sektionsstämman bör sammanträda minst 1 gång varje termin.
3 § Ordinarie årsstämma bör hållas senast 15 december.
4 § Första stämman på våren bör hållas senast 28 februari.
5 § upphävd
6 § På sektionsstämman skall förekomma:
- Val av ordförande och sekreterare för sektionsstämman
- Val av justerare och dylika rösträknare
- Fastställande av föredragningslista
- Frågor om sektionsstämmans stadgeenliga utlysande
- Behandling av förslag från styrelsen eller medlem
- Motion från medlem
- Övriga frågor
7 § På ordinarie årssamanträde skall utöver 5 kap 6 § förekomma:
- Fastställande av budget och verksamhetsplan för nästkommande år
- Val av nästkommande verksamhetsårs styrelse
- Val av nästkommande verksamhetsårs revisor
8 § På första höststämman skall utöver 5 kap 6 § förekomma:
- Val av kårfullmäktige ledarmöter samt suppleanter för Luleå Studentkårs
verksamhetsår
9 § På första vårstämman skall utöver 5 kap 6 § förekomma:
- Förra verksamhetsårets styrelses verksamhetsberättelse
- Förra verksamhetsårets styrelses revisionsberättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för förra verksamhetsårets styrelse
10 § Styrelsen äga rätt att lyfta valfritt ärende på alla sektionsstämmor, såvida inte annat
föreskrives i dessa stadgar.

11 § Även om styrelsen väljer att lyfta valfritt ärende enligt 5 kap 10 § måste fortfarande de
punkter som nämns i 5 kap 6-9 §§ förekomma på respektive stämmor.
12 § Styrelseordförande eller styrelsen med 2 / 3 majoritet kan kalla till sektionsstämma.
13 § Kallelsen skall utgå senast 14 dagar före sammanträdet.
14 § Kallelse enligt 5 kap 13 eller 31 §§ skall utgå genom utfästelse av kallelse på
anslagstavla, såväl fysisk som virtuell, som angetts av styrelsen på tidigare sektionsstämma
enligt Praxis # 4.
15 § Styrelsen är skyldig att i föredragningslistan ta med ärenden som medlem vill ta upp på
sektionsstämman.
16 § Vill medlem ta med ärende enligt 5 kap 15 § skall skriftlig anmälan enligt Praxis # 5.
ankommit till Juridiska Föreningens postfack i Kåridoren senast fyra dagar före
sammanträdet.
17 § Föredragningslistan skall finnas tillgänglig på anslagstavla, såväl fysisk som virtuell,
som angetts av styrelsen på tidigare sektionsstämma enligt Praxis # 4, senast tre dagar innan
sammanträdet.
,
18 § Sektionens revisor eller minst 1/10 av medlemmarna har rätt att kalla till en extra
sektionsstämma, samt styrelsen i fråga om ärende enligt 8 kap.
19 § Anhållan om extra sektionsstämma enligt 5 kap 18 § skall inkomma skriftligt enligt
Praxis # 5 till Juridiska Föreningens postfack i Kåridoren, i de fall då det ej är styrelsen som
kallar till extra stämma.
20 § Extra sektionsstämma skall hållas inom 21 dagar från den dagen anhållan har ankommit
till styrelsen enligt 5 kap 19 § och skall utlysas enligt 5 kap 13-14 §§.
21 § Vid extra sektionsstämma får endast ärende behandlas som föranlett sammanträdet.
22 § Vid sektionsstämman äger varje medlem i Juridiska Föreningen enligt 2 kap 1-3 §§ en
röst.
23 § Sektionsstämman är beslutsmässig när minst fem medlemmar, förutom styrelsen, deltar.
24 § Ingen äger rätt att rösta genom ombud.
25 § Omröstning sker öppet, vid personval kan sluten omröstning ske om någon så begär.
26 § Ärenden avgörs, där ej annat har stadgas, med enkel majoritet.

27 § Vid lika rösttal är ordförandes röst avgörande, dock ej i personval där lottning avgör.
28 § Ledamot eller suppleant i styrelsen äger ej rösträtt i frågor som rör styrelsens
ansvarsfrihet eller ärenden som personligen rör ledamoten eller suppleanten.
29 § I frågor som rör styrelsens förvaltning eller organisation krävs förutom enkel majoritet
att minst 1/3 av stämmans deltagare, förutom styrelsen, stödjer förslaget.
30 § I de fall då stämman ej är beslutsmässig enligt 5 kap 23 § skall den avslutas och en ny
stämma utlysas enligt 5 kap 31+14 §§. Skulle nästkommande stämma också sakna
beslutsförighet enligt 5 kap 23 §, är den dock att anse som beslutsmässig
31 § Om ny stämma utlyses enligt 5 kap 30 § skall denna ta och utföras efter sju dagar och
inom fjorton dagar efter utlysningen.
32 § Styrelseordförande väljs av sektionsstämman.
33 § Styrelseledamöter väljs av sektionsstämman om ej annat föreskrivits i stadgar.
34 § Ledamöter till valberedningen väljs av sektionsstämman om ej annat föreskrivits i
stadgar.
35 § Revisor, alternativt revisorer, väljs av sektionsstämman om ej annat föreskrivits i
stadgar.
36 § Val av ledamöter sker post för post.
37 § Finns fler än två kandidater till någon post och ingen vid första voteringen erhåller minst
hälften av rösterna förtas ett nytt val mellan de två kandidaterna som i första omgången erhöll
de högsta antalet röster.
38 § Om stämman skall ta ställning till utredning enligt 8 kap 7 § skall den göra det bakom
lyckta dörrar, där sekretess råder. Sluten omröstning skall ske och den ärendet berör äga ej
rätt att delta vid omröstning.

Kapitel 6 - Granskning
1 § Sektionen ska ha en utsedd revisor som ej innehar styrelsepost.

2 § Revisorn äga rätt att granska sektionens och eventuellt sexmästeries räkenskaper,
protokoll samt verksamhet och skall avlämna en revisionsberättelse till styrelsen minst två
veckor innan första stämman på våren.

3 § Revisorn skall på första vårstämman tillstyrka eller avråda ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsårets sektions och sexmästeries styrelser var för sig, men äga rätt att tillstyrka
eller avråda ansvarsfrihet för enskilda styrelseledamöter så till vida att särskilda skäl enligt
Praxis # 6 föreligger.

Kapitel 7 - Protokollföring
1 § Sektionsstämman samt styrelsens sammanträden skall protokollföras och justeras.
2 § Protokoll från styrelsesammanträden och sektionsstämmor skall senast 7 dagar efter
mötets avslutande anslås på samma plats som beslutats i 5 kap 14 §.
3 § Alla medlemmar i Juridiska Föreningen, samt kårstyrelsen, skall äga rätt att begära ut
protokoll från såväl sammaträden som sektionsstämmor.
4 § Styrelsen äga skyldighet att spara justerade protokoll i original från sektionsstämmor i 3
års tid och för sammanträden i 2 års tid.

Kapitel 8 - Disciplinära åtgärder
1 § Den medlem som uppfyller något av de rekvisit som uppräknas i 2 kapitlet 4 § har
styrelsen rätt att påbörja en utredning om eventuella disciplinära åtgärder emot.
2 § Styrelsen äga själv rätt att avgöra om den anser rekvisiten i 2 kap 4 § uppfyllda och den
har rätt att påbörja en utredning enligt 8 kap 1§.
3 § Medlemmar kan upplysa styrelsen om misstänkt avvikelse från 2 kap 4 § och styrelsen är
då skyldig att skyndsamt besluta om huruvida en utredning enligt 8 kap 1§ skall påbörjas.
4 § Sektionsstämman kan uppdra med enkel majoritet åt styrelsen att påbörja en utredning
enligt 8 kap 1 §, styrelsen är då skyldig att genomföra sådan utredning skyndsamt.
5 § En utredning som startats med stöd i 8 kap 1 § skall genomföras skyndsamt, objektivt och
med respekt för medlemens integritet
6 § Styrelsen skall genomföra en utredning enligt 8 kap 1§ på följande sätt:
1. Göra en preliminär bedömning om huruvida styrelsen anser att medlemmen i fråga
uppfyllt något rekvisit i 2 kap 4§.
2. Inhämta uppgifter från de berörda i frågan samt övriga informationskanaler som kan
tänkas lämpliga.

3. Sammanställa inhämtade uppgifter och fatta besluta om utlåtande. För att fatta beslut
om utlåtande som rekommenderar en disciplinär åtgärd, krävs minst att 2/3 majoritet
bifaller utlåtandet.
4. Styrelsen kan fatta beslut om att rekommendera följande disciplinära åtgärder:
- Utdela varning, där två på varandra efterföljande varningar under ett år leder
till tillfällig avstängning i upp till 3 månader.
- Tillfällig avstängning i upp till 12 månader.
- Uteslutning om minst 2 och högst 10 år ur Juridiska Föreningen, används
enbart då det står utom rimligt tvivel att medlem begått brott mot 2 kap 4§ och
att brottet är synnerligen grovt.
5. Styrelsen kallar till extra stämma enligt 5 kap 18 § om utlåtandet innehåller en
disciplinär åtgärd och skall i detta fall avge sitt utlåtande. Om sektionsstämman
uppdrog åt styrelsen att genomföra utredningen skall styrelsen alltid kalla till stämma
enligt 5 kap 18§.
7 § Sektionsstämman tar ställning till utlåtandet enligt 5 kap 38 §, där kvalificerad majoritet
med 3/4 skall bifalla styrelsens utlåtande för att detta skall bli ett verkställande beslut.
8 § Om sektionsstämman uppdrog åt styrelsen att genomföra utredningen äga stämman rätt
att även om styrelsen gav utlåtande utan disciplinär åtgärd, fatta beslut om att genomföra den
verkställande disciplinära åtgärd i 8 kap 6§ 4p som stämman finner mest lämplig. Det
beslutet skall ske med 4/5 majoritet och minst 1 styrelseledamot måste bifalla det för att det
ska bli verkställande.
9 § Om styrelsen skall genomföra sådan utredning som 8 kap 1§ syftar till, gentemot någon
styrelseledamot, skall styrelsen överlämna utredningen åt kårstyrelsen som skall genomföra
utredningen utifrån dessa stadgar i styrelsens ställe.
10 § I de fall då utredning som avses i 8 kap 1§ skall genomföras mot någon person vars
kopplingar till styrelseledamot kan väcka tvivel om jäv, skall den styrelseledamoten ej delta i
ärendet om inte styrelsen enhälligt bifaller detta eller sektionsstämman med enkel majoritet
bifaller det.

Del 3 - Övriga bestämmelser
Kapitel 10 - Valberedningen
1 § Valberedningen skall bestå av 2-6 studenter vid Luleå Tekniska Universitet.
2 § Valberedningens ledamöter utses enligt 5 kap 34 § av sektionsstämman

3 § I de fall då sektionsstämman ej lyckas utse ledamöter till valberedningen äga styrelsen
rätt att utse dessa.
4 § Om styrelsen utser ledamöter enligt 10 kap 3 § har sektionsstämman rätt att häva beslutet
på nästkommande sektionsstämma.
5 § Om ledamöterna i valberedningen utses genom 5 kap 34 § skall sektionsstämman även
utse vem är ledamöterna som är sammankallande, om ledamöterna i valberedningen utses
genom 10 kap 3 § skall styrelseordförande utse denna.
6 § Valberedningen skall följa sitt uppdrag enligt 3 kap 7 § på bästa sätt, genom att vara
engagerad, opartiskt, rättvis och att se till föreningens bästa.
7 § I de fall då valberedningen består av två ledamöter och dessa ej kan enas om en kandidat
skall sammankallande ledamöter begära att styrelseordförande deltar vid ett av
valberedningens möten. Styrelseordförande får då utslagsröst till vem som valberedningen
skall nominera.
8 § Valberedningen skall noga grunda sin nominering i enlighet med de värdegrunder som
nämna i 10 kap 6 § och presentera nomineringen muntligt när så begärs av sektionsstyrelsen.
9 § Valberedningens ledamöter äga närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid sektionens
styrelsemöten, däremot åligger det inte sektionsstyrelsen att kalla valberedningen till dessa.
10 § Valberedningen kan begära att sektionsstyrelsen bistår på det sätt som styrelsen och
valberedningen finner lämpligt för att underlätta valberedningens arbete.
11 § Valberedningen bör närvara vid minst 2 styrelsemöten per termin för att bättre förstå
sektionens arbete.
12 § I de fall då risk för jäv förekommer vid en av valberedningens nomineringar skall
valberedningen påpeka detta för sektionsstämman och tydligt motivera varför så ej är fallet.
13 § Valberedningen ska ha sammanträde minst 2 gånger per termin.

Kapitel 11 - Sexmästeri
1 § Juridiska Föreningen bör ha och skall sträva efter att ha ett sexmästeri.
2 § Sexmästeriet ska vara en del av Juridiska Föreningen och ska vara helt underordnat såväl
sektionsstyrelsen som sektionsstämman. De ska vara det organ som ska se till den sociala

miljön utanför skolan och vara dem som i förstahand anordnar sociala event, sammankomster
och främjar gemenskap mellan medlemmarna.
3 § Sexmästeriets medel skall kunna disponeras av sektionsstyrelsen.
4 § Alla sektionsstyrelsens ledamöter har närvaro och yttrande rätt vid sexmästeriet.
5 § Studiesociala koordinatorn (koordinatorerna) i sektionsstyrelsen har närvaro, yttrande,
förslags samt rösträtt i sexmästeriet.
6 § Sexmästeriet är skyldigt att följa såväl styrelsebeslut som beslut från stämman.
7 § Sexmästeriet skall bestå av:
- Sexmästare/Sexmästerinna
och bör bestå av:
- 2-6 ledamöter
8 § Sexmästeriet skall sträva efter att förbättra studietiden för Juridiska Föreningens
medlemmar, samt övriga studenter vid Luleå Tekniska Universitet.
9 § Sexmästeriet bör eftersträva att skapa årliga event och att aktivt arbeta för att skapa event
som ökar studenter vid Luleå Tekniska Universitets medvetenhet om det Rättsvetenskapliga
programet och sektionen.
10 § Ändringar och tillägg i sexmästeriets stadgar skall godkännas vid ett
sektionsstyrelsemöte.
11 § Sexmästeriet skall gå under det namn som sexmästeriet själva väljer, dock måste ändring
av tidigare valt namn få godkännande av sektionsstämman.

12 § Det åligger sektionsstyrelsen att fastställa sexmästeriets verksamhetsårs budget i
samband med att sektionens budget fastställs.
13 § Sektionsstyrelsen äga rätt att tillskjuta ytterligare medel än vad som fastställt i budget till
sexmästeriet om det anses gagna sektionens medlemmar.

Kapitel 12 - Praxis
1 § För att underlätta styrelsearbetet skall sektionsstyrelsen följa den skriftliga praxis som
styrelsen enats om.
2 § Styrelsen kan om den finner lämpligt vid styrelsemöte enas om att skapa en skriftlig
praxis.

3 § Om styrelsen enhälligt beslutar om och skriver under den praxismall som existerar skall
praxisen anses likvärdig med stadgar och styrelsen är skyldig att följa den.
4 § I de fall då praxis strider mot stadgar äga stadgar företräde.
5 § För att upphäva eller ändra praxis krävs enhälligt styrelsebeslut.
6 § I fall då styrelsen väljer att upphäva eller ändra praxis som hänvisas till i stadgar krävs
utöver rekvisiten i 12 kap 5 § att styrelsen ändrar de stadgar som hänvisar till praxisen enligt
kraven i 3 kap 9-11 §§, eller övriga stadgar som är tillämpliga vid ändring av stadgar.
7 § Styrelsen är skyldig att spara praxis i 2 år efter de att den blivit upphävd.
8 § Praxis skall finnas att tillgå i orginal för alla sektionens medlemmar och kårstyrelsen om
de så begär.

Del 4 - Nödstadgar, “Plan B”
Kapitel 13
1 § Stadgarna i Del 4 är endast tillämpliga när något av nedanstående rekvisit är uppfylld:
- Sektionsstyrelsen inte är beslutsför
- Beslut om att upplösa sektionen har fattats
- Styrelse ej finns att tillgå
2 § I de fall då något rekvisit är uppfyllt i 13 kap 4 § så skall kvarvarande styrelse kalla till
sektionsstämma.
3 § Om ej annat föreskrivs av stämman äger styrelsen endast rätt att:
- Bedriva utbildningsbevakning
- Representera Juridiska Föreningen i kårstyrelsen
- Bedriva fortlöpande förvaltning, dock ej utan rätt att ådra sig nya utgifter
- Aktivt arbeta för att rekrytera medlemmar till styrelsen
4 § Styrelsen är enbart att ses som beslutsför på de områden som räknas upp i 13 kap 3 § om
något av rekvisiten i nämnda stadga är uppfyllt.

