
Kallelse till Kriminologernas Universitetsförenings årsmöte 2017 
Datum: 2017-03-13 

Tid: 17:00 (ingen akademisk kvart) 
Plats: Sociologen sal G133 

 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesfunktionärer 

a. Mötesordförande 

b. Mötessekreterare 

c. Två justeringspersoner tillika rösträknare 

3. Justering av röstlängd 

4. Fastställande av dagordning 

5. Preliminär verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

6. Preliminär budgetrapport för verksamhetsåret 

7. Behandling av motioner  

8. Val av styrelseposter för nästkommande verksamhetsår 

a. Ordförande 

b. Vice ordförande 

c. Sekreterare  

d. Ekonomiansvarig 

e. Ledamot Eventutskottet  

f. Ledamot PR-utskottet  

g. Två ledamöter Sociala utskottet  

h. Ledamot Utbildningsutskottet 

i. Ledamot Arbetsmarknadsutskottet 

9. Val av revisorer 

10.  Övriga frågor eller tillägg 

11.  Mötets avslutande  

Välkomna!  

Styrelsen  

 
 



Motion till årsmöte 2017 
 

Angående att 3000 kr, vilka årskurs ett på kriminologiprogrammet erbjudits som 
kompensation, ska stanna i Kriminologernas Universitetsförening tills vidare.  

 
Vid första tentamenstillfället för årskurs ett på kriminologiprogrammet, 2016-09-26, var 

lokalen dubbelbokad. De berörda studenterna fick via mail veta att en kompensation på 3000 
kr fanns allt tillgå och att dessa pengar förslagsvis skulle ta tills hand om av Kriminologernas 

Universitetsförening. Vid mailkorrespondens med Jan-Olof Nilsson från Sociologiska 
Institutionen har Kriminologernas Universitetsförening fått veta att pengarna finns till 

föreningens förfogande att använda till exempelvis en gästföreläsare eller lokalkostnad. 
Nuvarande styrelsens ledamöter har inte berörts av dubbelbokningen och problematiken och 

vet lite om i hur stor utsträckning detta påverkat de berörda. 
 

Med ovanstående som grund yrkar styrelsen: 
 

Att pengarna inte används detta läsår. Hur och när det ska komma att användas beslutas av 
nästkommande styrelse.  

 
 
 

Lund 2017-03-08 
 
Styrelsen  
Kriminologernas Universitetsförening  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Motion till årsmöte 2017 
 

angående ändring av stadga 4 kap. 3§ punkt b samt 4 kap. § 4 punkt b 
 
4 kap. § 3 punkt b samt 4 kap. § 4 punkt b i Kriminologernas Universitetsförenings stadgar 
lyder: ”Vid tidpunkten för valet ha varit ordinarie medlem i Kriminologernas 
Universitetsförening minst en hel termin.” 
 
Engagemang i och lärdom om Kriminologernas Universitetsförening kan ha tillskansats trots 
att medlemskap ingåtts vid senare tidpunkt än vid kursstart. Som student andra året på 
kriminologiprogrammet alternativt vid studier i fristående kurser i kriminologi eller 
rättssociologi bör man ha möjlighet att söka till styrelsen trots att medlemskap beviljats vid ett 
senare skede. Mot denna bakgrund menar styrelsen att en styrelseledamot enbart behöver varit 
medlem en termin vid tillträdet av styrelsepost. Detta med tanke på att tillfället för valet ofta 
äger rum lång tid innan tillträdet av styrelsepost. 
 
Med ovanstående som grund yrkar styrelsen: 
 
Att 4 kap. § 3 punkt b samt 4 kap. § 34 punkt b i Kriminologernas Universitetsförenings 
stadgar ska ändras till: Vid tidpunkten för inträde i styrelsen varit ordinarie medlem i 
Kriminologernas Universitetsförening minst en termin. 
 
 
 
Lund 2017-03-08 
 
Styrelsen  
Kriminologernas Universitetsförening  
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Motion	till	årsmöte	
	

angående	ändring	av	stadga	2	kap.	§	2	Erhållande	av	medlemskap	av	alumnimedlem	
	
	

2 kap. § 2 i Kriminologernas Universitetsförenings stadgar lyder: ”Alumnimedlem av 
Kriminologernas Universitetsförening är: Alumn vid kriminologiprogrammet som inte längre 
läser vid Lunds universitet och har erlagt alumniavgift i enlighet med 3 kap. 3§.” 
 
Under hösten 2016 och våren 2017 har upprättandet av ett alumninätverk påbörjats. Alumner 
erbjuds deltaga under vissa av Kriminologernas Universitetsförenings aktiviteter för 
studerande/ordinarie medlemmar. Styrelsen är av åsikten att intresset av att vara 
alumnimedlem, samt utbytet av en alumnimedlem för studerande/ordinarie medlemmar är lika 
stort om denne fortsatt studera vid Lunds universitet efter avslutat medlemskap i 
Kriminologernas Universitetsförening. Styrelsen anser även att utbytet för och av alumnen är 
lika stort om denne tagit fristående kurser i kriminologi eller rättssociologi som om denne 
tagit examen vid kriminologiprogrammet. Då Kriminologernas Universitetsförenings 
medlemmar består av såväl studenter som läser kriminologiprogrammet som fristående kurser 
i kriminologi eller rättssociologi borde alumninätverket erbjudas alla som varit medlemmar i 
Kriminologernas Universitetsförening.  
 
Med ovanstående som grund yrkar styrelsen: 
 
Att 2 kap. § 2 i Kriminologernas Universitetsförenings stadgar ska ändras till  
 
Alumnimedlem av Kriminologernas Universitetsförening är: Alumn vid 
kriminologiprogrammet alternativt tidigare medlem i Kriminologernas Universitetsförening 
som slutfört sina studier i fristående kurser i kriminologi eller rättssociologi vid Lunds 
universtitet.  
 
 
 
Lund 2017-03-08 
 
Styrelsen  
Kriminologernas Universitetsförening  
	


