
 
 

Protokoll bildandemöte 

ICJ Studentsektion 

Datum: 2020-10-07 
Tid: kl. 18:00 

Plats: Urban Deli Sveavägen, Stockholm 
 

Närvarande: Emelie Andersin, Yasameen Wali, Yvette du Plessis, Lisa Nunez Halldin, Cornelia 
Engelhardt, Frida Eneheim. 
 
§ 1 Mötes öppnande: 
Välkomnar till mötet och förklarar mötets öppnande. 
 
§ 2 Val av mötesordförande 
Beslutar att Emelie Andersin är mötesordförande. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 3 Val av sekreterare  
Beslutar att Yasameen Wali är sekreterare att föra protokoll under mötet. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 4 Val av justerare  
Beslutar att Lisa Nunez Halldin justerar protokollet. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
Beslutar att godkänna dagordningen. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 6 Antal personer som uttryckt intresse att vara en del av föreningen 
15 personer 
 
§ 7 Beslut om föreningens bildande 
Mötesordförande förklarar varför föreningen ska bildas och föreningens ändamål. 
Föreningens ändamål är att: 

• att vara en studentsektion inom Svenska Avdelningen av Internationella 
Juristkommissionen (Avdelningen)  

• att bedriva verksamhet som inte står i strid med avdelningens stadgars syfte och 
verksamhet 

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen är en sammanslutning 
av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av 
rättsstatens principer. Avdelningen skall särskilt verka för domstolsväsendets och 



advokatkårens oberoende, för respekten för lagarna, stärkande av individens 
grundläggande rättigheter och friheter och för den enskildes rätt till prövning av 
sådana fri- och rättigheter genom domstol. 
För att förverkliga denna uppgift har Avdelningen att söka samarbete med 
organisationer med likartat syfte, anordna föredrag, meddela information, utgiva 
skrifter samt i övrigt taga de initiativ som är ägnade att främja föreningens ändamål. 
Avdelningen kan också delta i projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter 
och tillämpningen av rättsstatens principer utanför Sverige. Samverkan i sådana 
projekt kan ske med såväl statliga som andra bidragsgivare under förutsättning att 
det är förenligt med Avdelningens självständiga och fristående ställning. 

• att utgöra ett forum för skapande av kontakter och utbyte av erfarenheter mellan 
sektionens medlemmar i Sverige och avdelningen.  

• att främja kontakten mellan sektionens medlemmar och förvaltning, universitet samt 
studenter vid andra lärosäten, advokatkåren samt annan juridisk verksamhet. 

• att aktivt arbeta för och i samarbete med avdelningen verka för upprätthållande av 
Rättsstaten Sverige. 

 

§ 8 Sektionens namn 
Mötet beslutar om att studentsektionen ska heta ICJ Studentsektion. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 9 Genomgång av stadga 
Stadgan presenteras. 
 
§ 10 Fastställande av stadga  
Beslut fattas om interimsstyrelsen antar stadgan. 

Ø Beslut: JA 
 
§ 11 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för varje medlem är för studenter 150 kr och för övriga 300 kr per år. 
 
§ 12 Val av styrelse 
Förslag och beslut om ordförande: Emelie Andersin. 

Ø Beslut: JA 
 
Förslag och beslut om vice-ordförande: Yasameen Wali. 

Ø Beslut: JA 
 
Förslag och beslut om ledamöter: Lisa Nunez Halldin, Bekka Tarabay, Cornelia Engelhardt, Yvette 
du Plassis, André Tito, Frida Eneheim. 

Ø Beslut: JA 
 

§ 13 Val av representant i styrelsen 
Avdelningen har nominerat Emelie Andersin som styrelseledamot och fattar beslut om 
representant. 

Ø Beslut: JA 
 
 



§ 14 Övriga frågor. 
Alla ska läsa ”program för rättstaten Sverige” och välja minst 3 områden som man tycker intressant 
att jobba med den kommande tiden. 
 
§ 15 Beslut om nästa möte 
Vi beslutar om att ha nästa möte. 
Den 15:e okt kl. 18:00. 
Plats: Meddelas senare. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
Mötesordförande förklarar mötet avslutat. 
 

Vid protokollet 

Yasameen Wali 

Justering: Lisa Nunez Halldin 


