Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse
Sammanträde nr. 2 VT
20 januari 2013

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den
20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården
Närvarande:
Ordförande Eric Lennerth
Vice ordförande Jesper Röjdeby
Sekreterare Johan Camber
Skattmästare Ellinor Gunn
Ordförande för sociala utskottet Erik Victor Ragnå
Studierådets ordförande Sixto Rios
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar (JämO) Love Blomberg
Vid protokollet: Johan Camber
Antal bilagor 0 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för öppnat.

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Ellinor Gunn föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Ellinor Gunn till justeringsman tillika rösträknare.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Punkten utgick då styrelsen på sitt förra möte beslutade att vice ordförande är
ständig mötesobservatör för 2013.
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§ 4 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Efter att kallelsen utgick har nya punkter tillkommit efter § 18 samt under övriga
frågor
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§ 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-01-07 är skrivet och justerat.
Styrelsen beslutade
Att

lägga protokollet från 2013-01-07 till handlingarna.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande redovisar verksamhet hitintills under året. Ordföranden har börjat
sätta sig in i rollen.
Vice ordförande har jobbat med nyckelhanteringen, och har tillsammans med
Jämo löst arbetsuppgifterna som normalt åligger bokförmannen. Tankar finns på att
byta ut nycklar mot brickor.
Studierådets ordförande redovisar Studierådets verksamhet hitintills.
Bokbytardagarna går av stapeln den 28/1 och Studierådets ordförande frågar om
assistans från Styrelsen. Studierådet väljer att inte använda det digitala förslaget till
bokbytardagarna utan kör analogt på grund av tidsbrist.
Skattmästaren redovisade årets verksamhet hitintills. Överlämning har skett med
förra skattmästaren.
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Ordförande sociala utskottet redovisar sociala utskottets verksamhet. Problem
föreligger då det är svårt att hitta en krögarkurs som är vital för att
klubbverksamheten skall fortgå på JF. Förslag på annan kurs ges av ordföranden,
Ansvarsfull alkoholservering – AAS. Vi diskuterar recceveckan och hur det har
gått. Utskottsmöte hålls 30/1.
Ordförande administrativa utskottet redovisar vad som hitintills har skett i
administrativa utskottet. Möte hålls för utskottet inom två veckor. TV:n på JB
måste och ska lösas, administrativa utskottet har gått mot att bli mer digitala och
effektiva.
JämO redovisar verksamheten hitintills. Diskussioner tas om recceombudsman
och upprättandet av en jämställdhetsgrupp. Recceombudsmannen får bra betyg.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 GENOMGÅNG AV VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET
Budgeten gås igenom från topp till botten, post för post.
Kommentarer och eventuella förändringar diskuterades.
Intaget på juristföreningen minskar från 208 till 180 platser, detta kommer att
sänka medlemsavgiften. En diskussion angående en anpassning, höjning, av
medlemsavgiften förs. Detta framförallt för att vi skall jobba för att övergå till kår
och vi bör även anpassa avgiften så att den ligger lika med andra föreningar.
Föreslås en sänkning av posten medlemsavgifter till 40 000 på grund av minskat
intag.
Förslag en ökning av posten inköp av JF-materiel till -30.000.
Förslag att budgeten för Bidrag Faddrar HT höjs från 10.000 till 20.000, bidrag
faddrar omformuleras också så att summan delas ut jämnt på lagen.
Förslag att posten kostnad för avfallshantering ökas till 25.000.
Förslag att posten underhåll av Jontes ökas till 50.000 föreslås.
Förslag att posten Reparationer skall tas bort..
Förslag att posten oförutsedda kostnader ökas till 50.000.
Förslag att posten inredning ökas till 60.000.
Förslag att spritförrådsposten ökas till 55.000.
Verksamhetsplan
Ordförande studierådet inkommer snarast med handlingar om ändringar av
verksamhetsplanen under kommande verksamhetsår.
Ordförande studieutskottet lämnar mötet
1.7
Jämo skall även verka för att upprätta en jämlikhet- och mångfaldsgrupp.
2.1
Backup – inget behov av cd-skiva.
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Protokollet skall kontinuerligt publiceras via diverse kommunikationskanaler.
2.2
Verka för att tillsammans med de andra juridiska föreningarna i Sverige anordna
Åre-resan.
2.10
Husförmannen skall tillsammans verka med it och klubbverket när det gäller
ljudsystemet.
2.11
Arkivarie skall även upprätta ett system för att systematisera inkommande post.
2.14
Merchandise skall verka för att JF:s utbud av merchandise väsentligen utökas.
3.3
Klubbverket skall verka för att anordna herr- och dammiddag.
Allt efter ”Arbetat sina pass i caféet” skall strykas.
3.4
Recceförmannen nomineras av ROK.
3.5
Gasqueförmannen ska upprätthålla en god kontakt med juridiska fakulteten inför
diplomeringsmiddagen.
I övrigt uppdras åt ordförande och sekreterare att genomföra redaktionella
ändringar av förslaget till verksamhetsplan.
Styrelsen beslutade
Att

anta föreslagna ändringar i budget och verksamhetsplan.

§ 10 UPPRÄTTANDE AV EN KONKRETISERINGSPLAN
Ordförande föreslår att punkten bordläggs till nästa möte.
Styrelsen beslutade
Att

bordlägga punkten till nästa möte.

§ 11 VÅRTERMINEN OCH VÅRT VERKSAMHETSÅR
Februari
1 / 2 – Färjabussen går 14.05. Överlämningskryssning
13/2 – 18:00 Styrelsemöte på Clasonska
17/2 – 2013 16:00 Stämma på Jontes
18/2 – Ämbetsmannautbildning:
Mars
1/3 – Styrelsens Ämbetsmannafest, Tema: Harry Potter
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2/3 – Culpa-kupp
8/3 – P3
April
12/4 – Administrativa utskottets ämbetsmannafest
13/4 – Diplomeringsmiddag
20/4 – Lund, bal
Maj
4/5 – Örebro, bal
12/5 – Majstämma
18/5 – Vårbalen
Hösten
28/9 – Uppsala, bal
16/11 – Göteborg, bal
23/11 eller 30/11 – Stockholm, bal
Ordförande studierådet återkommer till möte
Styrelsen beslutade
Att

lägga informationen till handlingarna.

§ 12 GENOMGÅNG AV ÄMBETSMÄN OCH DERAS UPPGIFTER
Styrelsen konstaterar att följande ämbetsmannaposter behöver utlysas till
stämman:
Biträdande layout PJ
1 Marknadsassistent
Scholarisförman
Bokförman
1 Stipendieansvarig
Gasqueförman
Vice internationell sekreterare
1 Caféverkare Gotland
3 ledamöter av Studierådet
2 vice skattmästare
Pubmästare
3 klubbverkare
Styrelsen beslutade
Att

utlysa ovanstående poster inför februaristämman.
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§ 13 DISKUSSION KRING HEMSIDA, ÖPPENHET, GRAFISK PROFIL
OCH MARKNADSFÖRING
Revidering och uppdatering av information på hemsidan behövs. Vidare
efterfrågas ett bildgalleri.
Förslag till merchandise:
Klistermärken
Muggar
Blazer
Pikétröjor
Tjocktröja hood/icke hood
Styrelsen beslutade
Att

lägga diskussionen till handlingarna.

§ 14 DET EKONOMISKA LÄGET OCH FRAMTIDEN
Skattmästare redovisar placering av kapital och föreningens ekonomiska situation.
Det ekonomiska läget ser bra ut. Skattmästaren bör snarast upprätta ett
bankningsschema för styrelsen.
Styrelsen intygar att Sandra Ekström (19920911-1120) var firmatecknare för
Juridiska Föreningen år 2012.
Styrelsen beslutade
Att
Att

lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.
uppdra åt Skattmästaren att upprätta ett bankningsschema.

§ 15 JONTES STUGA OCH LOKALFRÅGAN I ALLMÄNHET
Jämo föreslår inköp av ny kaffemaskin för 14.900:JämO föredrar renoveringen av Jontes lounge.
Styrelsen diskuterar renovering av baren samt om vi bör ordna så att ett städbolag
kommer och städar på Jontes med jämna mellanrum. Vidare diskuteras vård av
stugan i allmänhet, bland annat om golvet på ovanvåningen bör slipas samt att
trappen bör ses över. Styrelsen diskuterar också om hur vi skulle kunna expandera
vår verksamhet genom införskaffning av nya lokaler.
Styrelsen beslutade
Att
Att

inköpa en ny kaffemaskin till Jontes till ovanstående pris.
uppdra åt JämO att till nästa styrelsemöte presentera offerter för ombyggnation av
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Att
Att

baren.
uppdra åt vice ordförande att till nästa styrelsemöte presentera offerter från
städbolag gällande städning av Jontes.
uppdra åt ordförande att ta kontakt med stiftelsen UBBO gällande ”ladan” samt
byggnaderna i Odinslund.

§ 16 MEDLEMSREGISTER
Styrelsen diskuterar JFs medlemsregister som inte är uppdaterat sedan cirka 2011.
Flera medlemmar saknas i registret. Rutinerna kring införande av medlemmar
måste bli bättre.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt sekreteraren att finna de handskrivna medlemsblanketterna som nu
befinner sig på okänd plats.

§ 17 UPPRÄTTANDE AV EN GUIDE FÖR ÄMBETSMÄN
Föreningen behöver fler mailadresser och detta kan komma att kosta en del pengar.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt ordförande för det sociala utskottet samt sekreteraren att utreda frågan
till nästa styrelsemöte.

§ 18 UTÖKANDE AV MAILKAPACITETEN
Styrelsen beslutade
Att

bordlägga punkten till nästa möte.

§ 19 REPRESENTATION
Diskussion om vad som är rimligt att JF betalar representationsmässigt.
Två konkreta ämnen:
Lunch, middag. Här är ordföranden för studierådet av uppfattningen att lunch
eller middag kan vara rimligt vid långa arbetspass, dock skall det inte vara en
vana eller det dyraste alternativet. Då vi inte får något arvode är det enligt
studierådets ordförande rimligt att få en måltid istället. Vice ordförande och
ordförande för sociala utskottet ställer sig negativa till detta på grund av
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gränsdragningsproblem, Ordförande sociala utskottet vill inte att folk ska bli
”less” på styrelsen.
Styrelsen anser att nolltolerans skall gälla för kostnader som inte är direkt
hänförliga till representationen.
Sittningar och gasquer. Ordförande för studieutskottet är av åsikten att vi skall
synas så mycket som möjligt i officiella sammanhang. JämO uttrycker skepticism
och är av åsikten att samtliga bör närvara på interna events men anser att vi vid
JF-externa events bör begränsa representanterna till två (2) ämbetsmän.
Ordförande för sociala utskottet föreslår en mer liberal policy där en bedömning
istället görs vid varje åtskilt fall.
P3 – Ordförandens biljett är gratis tack vare hans roll som gasqueförman, utöver
det skall biljetter reserveras för övriga styrelsen utom vice ordföranden.
Styrelsen beslutade
Att

föreningen står för styrelsens kostnader som är hänförliga till interna sittningar
inom JF. Vid extern representation görs en bedömning inför varje tillfälle.
inte bekosta styrelsemedlemmarnas P3-biljetter men att biljetter skall reserveras
för samtliga styrelsemedlemmar som uttryck intresse av att delta på gasquen.

Att

§ 20 STADGEÄNDRINGAR
Studierådets ordförande informerar om att han ämnar revidera de stadgepunkter
som rör Studierådet.
§ 21 NYCKELPOLICY
Vice ordförande föredrar om ändringar i policy, och vill även att ordförande för
sociala utskottet och ordförande för administrativa utskottet diskuterar med sina
respektive utskott om vem som bör har nycklar och till vilka lokaler.

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Gotlands – JF har ett samarbete med Gotlands nation gällande studielokaler och
café. Detta har inte fungerat så bra och styrelsen diskuterar alternativa lösningar.
Styrelsen beslutade
Att ordförande för sociala utskottet får i uppdrag att kontakta Gotlands nation och
informera dem om hur föreningen tänker kring det framtida samarbetet.
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b) Bokning Clasonska – Bokning av Clasonska gården sköts för närvarande av
Klubbmästaren vilket inte är optimalt. Det föreslås att sekreteraren har hand om
dessa istället.
Styrelsen beslutade
Att ordförande för administrativa utskottet får i uppdrag att handhava bokningar av
Clasonska gården samt upprätta ett bokningssystem för detta.
c) Efterfest – Ordförande för Studierådet undrar vad som gäller kring utskänkning på
Jontes. JämO informerar om vilka regler som gäller.

d) Larm – Ordförande sociala och vice ordförande föreslås som kontaktpersoner för
larmet.
Styrelsen beslutade
Att

vice ordförande och ordförande för sociala utskottet utses till kontaktpersoner
om larmet på Jontes skulle gå.

e) Ledarskapsutbildning – Ordförande informerar om ledarskapsutbildning som JF
har chansen att vara med och starta upp. Det rör sig om en ledarskapskurs ”Self
Leaders”. 240.000 :- är kostnaden om vi väljer att gå in och köra kursen själva.
§ 23 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Eric Lennerth tackar för ett 9 timmar långt sammanträdet och förklarar
det för avslutat.

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande
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______________________________
Johan Camber
Sekreterare

