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STADGA
för
ICJ Studentsektion
inom
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

1 Allmänt
Namn
1:1 Sektionens namn är ICJ Studentsektion.
Benämning
1:2 Sektionen är en ideell förening med allmännyttigt ändamål.
Ändamål
1:3 Sektionen har till ändamål:
- 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.
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att aktivt arbeta för och i samarbete med avdelningen verka för upprätthållande av
Rättsstaten Sverige.

Neutralitet
1:4 Sektionen är partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende.
Organisation
1:5 Sektionens högst beslutande organ är dess årsmöte. Mellan årsmötena är styrelsen det
beredande, beslutande och verkställande organet. Inom organisationen finns: - styrelsen valberedningen - representant i avdelningens styrelse.
Verksamhetsår
1:6 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Firmateckning
1:7 Sektionens firma ska tecknas var för sig av dess ordförande eller av den som årsmötet utser
som ekonomiansvarig.
Medlemmar
1:8 Kriterier för ordinarie medlemskap
I sektionen kan studenter som studerar juridik bli medlemmar.
Juriststudent blir medlem automatisk när medlemsavgift erläggs till avdelningen.
Annan student kan bli stödmedlem efter styrelsens beslut och om medlemsavgift erläggs till
avdelningen.
Utträde sker automatisk om medlemsavgift ej erläggs till avdelningen.
Styrelsen kan genom ett enhälligt beslut utesluta en medlem om den motarbetar föreningens
intressen. Före beslutet ska medlemmen få möjlighet att yttra sig.

2 Årsmöte
Sammansättning
2:1 Samtliga ordinarie medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt. Stödmedlemmar
har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Motionsrätt
2:2 Samtliga medlemmar har motionsrätt.
Beslutsmässighet
2:3 Årsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som deltar på årsmötet. Årsmötet är
alltid beslutsmässigt om det är behörigt utlyst.
Beslut
2:4 I ärenden som medtagits på föredragningslistan beslutar årsmötet med enkel majoritet om
inte stadgarna föreskriver annat.
Punkt som ej medtagits på föredragningslistan kan tas upp till beslut om minst 2/3 av de
närvarande så beslutar. Beslut i frågan fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal räknas
ordförandes röst som avgörande. Vid lika röstetal i personval ska om möjligt tillämpas
jämställdhetsaspekten. Om så ej är möjligt avgör ordförandes röst.
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Kallelse
2:5 Kallelse till årsmötet ska på ett sätt så att det kommer medlemmarna tillhanda senast två
veckor före årsmötet.
Sista motionsdag är en vecka före årsmötet.
Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga senast en dag innan mötestillfället.
Ärenden
2:6 Ordinarie årsmöte ska behandla:
- Mötets öppnande, - Val av mötesordförande, - Val av mötessekreterare, - Val av två stycken
justerare tillika rösträknare, - Mötets behöriga utlysande, - Fastställande av föredragningslistan, Justering av röstlängd, - Rapporter, - Godkännande av styrelsebeslut, - Godkännande av
verksamhetsberättelse, - Val av styrelse om minst tre personer, val av ordinarie ledamot och
suppleant till avdelningens styrelse, val av valberedning minst två personer, - Propositioner, Motioner, - Övriga frågor, - Mötets avslutande
Extra årsmöte
2:7 Extra årsmöte får påkallas genom beslut av två tredjedelar av styrelsen. Utlysning till extra
årsmöte och ordningsregler för årsmötet sker i enlighet punkterna 2:1-5.

3 Valberedning
3:1 Det åligger valberedningen att nominera kandidater till de val årsmötet genomför och i övrigt
följa årsmötets och styrelsens anvisningar.
3:2 Förslag på kandidater ska vara valberedningen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Fri
nominering kan beslutas av årsmötet.
3:3 Samtliga ordinarie medlemmar är valbara till styrelsen om inte annat anges på annan plats i
dessa stadgar.

4 Styrelse
4:1 Sektionens styrelse ska minst bestå av ordförande, viceordförande och en ledamot.
4:2 Styrelsen är sektionens verkställande organ, samt beslutande i frågor som behandlas mellan
årsmötena. Styrelsen ska anmäla alla fattade beslut till årsmötet.
4:3 Styrelsen är ansvarig inför årsmötet och ska redovisa alla fattade beslut till årsmöte för
godkännande.
4:4 Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av dess valda ledamöter är närvarande. Vid lika
röstetal gäller den mening som mötets ordförande biträder.
4:5 Mandatperioden för sektionens styrelse är juni till maj.
4:6 Avgående styrelse ska inför årsmötet lägga fram en verksamhetsberättelse för föregående år.
4:7 Sektionens styrelse ska sammanträda minst tre gånger per år. Vid styrelsemöten har samtliga
styrelsemedlemmar närvaro-, yttrande, förslags- och rösträtt. Om särskilda skäl föreligger kan
styrelsen eller årsmötet besluta om öppna dörrar då samtliga medlemmar har närvaro och
yttranderätt.
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5 Stadgeändring
För ändring av stadgar krävs beslut på ordinarie eller extra årsmöte.

6 Upplösning
Sektionen upplöses genom ett beslut av två tredjedelar av rösterna på ett årsmöte.
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