
STADGAR FÖR JURIS STUDERANDES RIKSORGANISATION 

(JURO)  
  

Stiftat 2 oktober 1993  
Stadgarna reviderades senast vid extrainsatt årsmöte den 29 februari 2020 i Karlstad. 

 
  

Syfte och verksamhetsföremål  

1 §. Juris studerandes riksorganisation, i dessa stadgar kallad JURO, är en partipolitiskt och 

religiöst oberoende sammanslutning av ideella föreningar för juriststudenter, så kallade 

”Juridiska föreningar”, vid de svenska lärosäten som utfärdar juristexamen.   

  

2 §. JURO har som mål att juristutbildningarna i Sverige ska hålla en god och jämn 

kvalitet. För att uppnå detta ska JURO:  

a. Informera om och diskutera relevanta och aktuella utbildnings- och studiesociala 

frågor,  

b. Stötta medlemsföreningarna med råd och annat stöd, där det främjar den lokala 

utbildningsbevakningen,  

c. Informera studenter på respektive studieort om förändringar som påverkar 

utbildningen eller deras studiesituation,  

d. Driva större gemensamma frågor när detta bedöms som nödvändigt,  

e. På förfrågan från medlemsförening insamla och sammanställa material från de 

olika medlemsorterna,  

f. Arbeta som remissinstans i utbildningsfrågor som rör juristutbildning när behov 

för detta finns,  

g. I övrigt tillvarata juriststudenternas intressen i frågor som relaterar till 

juristutbildningen.  

  

3 §. JURO:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.  

  

Organisation  

4 §. JURO:s högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmötet kan besluta om alla frågor som 

rör organisationen eller dess verksamhet.  

  

5 §. Mellan årsmöten leds organisationens arbete av styrelsen. Styrelsen är både ett 

beslutande och verkställande organ, som inom ramen för dessa stadgar skall verka för 

organisationens utveckling och tillvarata medlemmarnas intressen.  

  

6 §. Styrelsen består av ordföranden, vice ordföranden och ledamöterna. Varje 

medlemsförening utser två ledamöter till styrelsen. Varje medlemsförening får även utse 

ett obegränsat antal ersättare för de av föreningen valda ledamöterna. Styrelseledamöter 

innehar sitt uppdrag tills dess att medlemsförening utser en annan ledamot i dennes ställe, 

eller tills dess att ledamoten själv avsäger sig sitt uppdrag.  

  

7 §. De av medlemsföreningen utsedda ledamöterna ska även anses vara behöriga att 

företräda medlemsföreningen i förhållande till JURO.  



  

8 §. En person anses ha tillträtt respektive lämnat sitt uppdrag som styrelseledamot när 

medlemsförening, eller i förekommande fall ledamoten själv, meddelat ordföranden  

detta. Ordföranden ska då skyndsamt meddela resterande styrelseledamöter om 

förändringen.  

  

9 §. Mellan styrelsemöten företräds JURO av organisationens ordförande och vice 

ordförande. Ordföranden och vice ordföranden väljs av årsmötet för det kommande 

verksamhetsåret. Styrelsen ska årligen anta instruktioner för ordförandens och vice 

ordförandens arbete.  

  

10 §. Ordföranden och vice ordföranden väljs av årsmötet för ett helt verksamhetsår. Valbara 

till ordförande och vice ordförande är var och en som är medlem i en medlemsförening. 

Om en sittande styrelseledamot väljs till ordförande eller vice ordförande ska den 

medlemsförening som utsett styrelseledamoten utse en ny styrelseledamot. Ett sådant 

beslut får ske på sittande möte. 

  

11 §. Posten som ordförande och vice ordförande ska utlysas av medlemsföreningarna på det 

sätt de finner lämpligt. Informationen om hur och när ansökan sker ska dock finnas 

tillgänglig för medlemsföreningarnas medlemmar under en minsta tid av två veckor.  

  

Medlemskap  

12 §. En del av JURO:s syfte är att engagera medlemsföreningar från alla studieorter där 

juristexamen utfärdas. Medlemskap i JURO är därför öppet för alla Juridiska föreningar 

som är verksamma vid svenska lärosäten där juristexamen utfärdas, under förutsättning att 

föreningen är demokratiskt organiserad och att medlemskap i föreningen är öppet för alla. 

En förening är dock inte förhindrad att vara medlem i JURO av den anledningen att 

medlemskap i föreningen är villkorat av att medlemmen bedriver studier inom ett visst fält 

eller område vid lärosätet, såsom juridikstudier eller andra studier vid viss institution eller 

fakultet.  

  

13 §. Medlemmar i JURO är: Juridiska föreningen i Umeå, Juridiska föreningen i Uppsala, 

Juridiska föreningen i Stockholm, Juridiska föreningen i Örebro, Juridiska föreningen i 

Göteborg, Juridiska föreningen i Lund samt Juridiska föreningen i Karlstad  

  

14 §. Medlemskap i JURO beviljas av årsmötet, genom att medlemsföreningen upptas i  

förteckningen i dessa stadgars 13 §. Ansökan från förening som är behörig att bli medlem 

enligt 12 § får avslås endast om det kan antas att vederbörande förening inte kommer 

att tjäna JURO:s syften.  

  

15 §. Om en förening önskar inträda i JURO ska föreningen anmäla sitt intresse till 

ordföranden. Ordföranden ska då kalla till årsmöte för att behandla förfrågan.   

  

16 §. Om en medlemsförening önskar utträda ur JURO ska föreningen anmäla detta till 

ordföranden. Föreningen anses ha lämnat JURO omgående när sådant meddelande kommer 

ordföranden till handa. Vid nästa årsmöte ska stadgan revideras så att den förening som 

utträtt tas bort ur förteckningen i dessa stadgars 13 §.   



  

17 §. Årsmötet kan fatta beslut om att utesluta medlem ur JURO. Sådant beslut får endast 

fattas om den berörda föreningen:   

a. vid upprepade tillfällen motarbetat JURO:s verksamhet, samt efter uppmaning inte 

upphört med motarbetandet, eller   

b. allvarligt har skadat JURO:s intressen.  

  

Beslut enligt första stycket får inte fattas utan att den berörda medlemsföreningen 

beretts tillfälle och skälig tid (minst 14 dagar) att yttra sig i frågan. Vid beslut enligt 

första stycket ska grunder och skälen för beslutet tas med i protokollet.   

  

18 §. Medlemsförening skall följa organisationens stadgar samt beslut som fattats av 

styrelsen eller årsmötet. Medlemsförening har dock rätt att reservera sig mot ett beslut. 

Medlemsförening som reserverat sig är inte bunden av beslutet.  

  

Årsmöte  

19 §. Ordinarie årsmöte ska hållas minst en gång per år. Tid och plats för ordinarie årsmöte 

bestäms av styrelsen. Extra årsmöte ska hållas efter beslut av styrelsen, på begäran av en 

medlemsförening eller för att avgöra fråga som enligt dessa stadgar endast får avgöras av 

årsmöte.  

  

20 §. Kallelse till årsmöte ska sändas till medlemsföreningarna via elektronisk post senast tre 

veckor före mötet. Dagordning och övriga handlingar inför mötet ska skickas till 

medlemsföreningarna senast en vecka före mötet.  

  

21 §. Vid årsmöte äger varje medlemsförening närvara med två representanter. Årsmötet är 

beslutsmässigt om kallelse gått ut i rätt tid och minst en representant från varje 

medlemsförening är närvarande. Fysisk närvaro kan ersättas av närvaro via telefon eller 

videolänk.  

  

En medlemsförening som inte har möjlighet att närvara fysiskt kan på förhand medge 

att årsmötet är beslutsmässigt i föreningens frånvaro. Sådant medgivande ska 

skriftligen lämnas till ordföranden innan årsmötets början.  

  

Årsmöte får även hållas utan kallelseförfarande om representanter från samtliga 

medlemsföreningar är närvarande och samtycker därtill.  

  

22 §. Beslut vid årsmötet fattas genom acklamation eller genom votering om någon 

röstberättigad så begär. Votering sker öppet med undantag för personval som ska ske 

genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.  

  

23 §. För beslut krävs enighet mellan medlemsföreningarnas representanter på årsmötet, med 

följande undantag:  

a. Vid beslut enligt 17 § får den berörda föreningens representanter inte rösta.  

b. Vid val av ordförande fattas beslut med enkel majoritet. Vid sådant val har även 

sittande ordförande rösträtt.  

  



24 §. Vid årsmöte ska protokoll föras. Av protokollet ska framgå tid och plats för mötet, 

vilka som är närvarande samt vad som avhandlas vid mötet och vilka beslut som fattas.  

Om en ledamot önskar reservera sig mot ett beslut ska detta antecknas i protokollet. 

Protokollet från årsmötet justeras enligt 32 §.  

  

25 §. Närvaro- och yttranderätt vid årsmötet har, utöver de av medlemsföreningarna utsedda 

representanterna, även ordföranden för JURO, vice ordföranden för JURO samt 

ordförandena för respektive medlemsförening. Årsmötet kan även besluta att adjungera 

annan med närvaro- och yttranderätt.  

  

Styrelsens arbete  

26 §. Styrelsen ska sammanträda minst tre gånger per år. Styrelsesammanträden får dock 

ersättas med extra årsmöten om styrelsen så beslutar. Tid och plats för 

styrelsesammanträde bestäms av styrelsen.  

  

27 §. Kallelse till styrelsemöte ska sändas till ledamöterna senast tre veckor före mötet. 

Dagordning och övriga handlingar inför mötet ska skickas till ledamöterna senast en vecka 

före mötet.  

  

28 §. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse gått ut i rätt tid och minst en styrelseledamot 

från respektive medlemsort, eller dennes behöriga ersättare, är närvarande. Fysisk närvaro 

kan ersättas av närvaro via telefon eller videolänk.  

  

Styrelseledamöter vars samtidiga frånvaro medför att styrelsemöte inte blir 

beslutsmässigt kan på förhand medge att styrelsemötet ändock blir beslutsmässigt i 

deras frånvaro. Sådant medgivande ska skriftligen lämnas till ordföranden innan 

styrelsemötets början.  

  

29 §. Beslut vid styrelsesammanträde fattas genom acklamation eller genom votering om 

någon röstberättigad så begär. Votering sker öppet med undantag för personval som ska 

ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad så begär.  

  

30 §. Inför varje styrelsesammanträde ska styrelseledamöterna från respektive 

medlemsförening sammanställa en ortsrapport som går igenom vad som hänt i respektive 

medlemsförening sedan senaste sammanträdet. Störst fokus bör läggas på studiebevakning 

och studiefrämjande verksamhet.   

  

Rapporten ska skickas till ordföranden senast åtta dagar före styrelsemötet. 

Rapporterna föredras vid styrelsesammanträdet i mån av tid.  

  

31 §. För beslut krävs enighet mellan samtliga styrelseledamöter, med följande undantag:  

a. Beslut om tid och plats för kommande styrelsesammanträde fattas med enkel 

majoritet.  

b. Beslut om kallelse till extra årsmöte kräver endast två röster för bifall.  

  

32 §. Vid sammanträde ska protokoll föras. Av protokollet ska framgå tid och plats för 

mötet, vilka som är närvarande samt vad som avhandlas vid sammanträdet och vilka beslut 



som fattas. Om en ledamot önskar reservera sig mot ett beslut ska detta antecknas i 

protokollet.  

  

Ett ojusterat protokoll ska hållas tillgängligt för ledamöterna senast två veckor efter 

styrelsesammanträdet.   

  

Vid styrelsesammanträde ska styrelsen godkänna protokollet från föregående 

styrelsesammanträde. Vid det första styrelsesammanträdet efter årsmöte ska styrelsen 

även godkänna protokollet från årsmötet.   

  

33 §. Närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde har, utöver styrelseledamöterna, 

ordföranden och vice ordföranden, även ordförandena för respektive medlemsförening. 

Styrelsen kan även besluta att adjungera annan med närvaro- och yttranderätt.  

  

Ordförandens arbete  

34 §. Ordföranden ansvarar för att JURO:s verksamhet följer dessa stadgar samt andra av 

styrelsen eller årsmötet antagna styrdokument.   

  

35 §. Det åligger ordföranden att leda styrelsesammanträden och årsmöten, och att tillse att 

samtliga deltagare får kallelse och information i rätt tid. Ordföranden ska även 

kommunicera och överlägga med styrelseledamöterna och medlemsföreningarna angående 

alla frågor som uppstår mellan årsmöten och styrelsesammanträden.  

  

36 §. Ordföranden får ensam teckna organisationens firma och företräda organisationen mot 

utomstående.  

  

37 §. Vid verksamhetsårets slut ska den avgående ordföranden författa en 

verksamhetsberättelse för organisationen. Verksamhetsberättelsen ska föredras och 

godkännas vid nästa verksamhetsårs första styrelsesammanträde.  

 

Vice ordförandens arbete 

37a §. Det åligger vice ordföranden att ansvara för föreningens löpande ekonomi. 

  

Övrigt  

38 §. Endast årsmöte får besluta om ändring av dessa stadgar eller upplösning av 

organisationen. Stadgeändringar kan genomföras endast efter två på varandra följande, 

likalydande beslut vilka måste fattas på olika terminer. Detta gäller dock inte ändringar av 

13 §, vilka blir gällande efter endast ett årsmötesbeslut.  

  

39 §. Om årsmötet beslutar om upplösning av organisationen ska beslutet även innefatta en 

förteckning över organisationens tillgångar samt hur dessa ska fördelas mellan 

medlemsföreningarna.  


