Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 5 VT 2013
24 februari 2013

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP
den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården
Närvarande:
Ordförande Eric Lennerth
Vice ordförande Jesper Röjdeby
Sekreterare Johan Camber
Skattmästare Ellinor Gunn
Ordförande sociala utskottet Erik Victor Ragnå
Studierådets ordförande Sixto Rios
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Love Blomberg
Vid protokollet: Johan Camber
Antal bilagor: 9 st.

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

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Sociala utskottets ordförande föreslogs enligt listan
Styrelsen beslutade
Att

välja Ordförande sociala utskottet till justeringsman.

§ 3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.
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§ 4 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla punkter efter § 8 tillkom under mötet.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

§ 6 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-02-13 är skrivet och justerat.
Styrelsen beslutade
Att

lägga protokollet från 2013-02-13 till handlingarna.

§ 7 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Vice ordförande Kontakt skall upprättas med Studenthälsan för samarbete
angående stresshanteringskurser och andra hälsorelaterade problem.
Förslag på upprättade av städschema för Clasonska.
Ordförande Studierådet Möte med middag inom studierådet kommer ske inom
närmaste framtid. Institutionen har yttrat sig negativt angående seminariumserien
”Self Leaders”.
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Informerar om Nordisk Vecka på
Island.
En present överlämnades och denna var oerhört uppskattad och bör vara något som
upprepas kommande år. Förslag på hur nordisk vecka skall utvecklas och bli
”seriösa” ex. rapport om hur det är att vara juriststudent i andra länder.
Ordförande Sociala utskottet Löpande verksamhet, inget att rapportera.
Ordförande Administrativa utskottet Löpande verksamhet, inget att rapportera.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.
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§ 8 JOM-GRUPPEN
Första mötet 26/2. Planer för föreläsningsseminarium kommer där diskuteras.
Samarbete med Studierådet skall upprättas angående dessa seminarier.
Styrelsen beslutade
Att

lägga rapporten till handlingarna

§ 9 MERCHANDISE
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar har fått inspiration från Island. Förslag
ligger på bland annat pluntor. Ordförande ger förslag att vi skall kolla hur det ser
ut på andra föreningar.
Styrelsen beslutade
Att

Ordförande Administrativa Utskottet skall framföra styrelsens idéer och tankar
till merchandiseansvarig

§ 10 CULPA CUP OCH STÄDNING EFTER ÄMBETSMANNAFESTEN
Schema
2/3
09.40 Samling på fyrishov
10:12 Ernst & Young
Omgång 2 Vinge
Omgång 3 Leilas Lag
Omgång 4 Smuts
Omgång 5 Regerande mästarna
Omgång 6 Gamlastyrelsen
Omgång 7 Praxis
Sittning på Värmlands 19:00
Matchkläder: Förslag: kontakta PR.
Styrelsen städar på kvällen efter ämbetsmannafesten.
Styrelsen beslutade
Att

Vice Ordförande tillsammans med Ordförande skall lösa matchutstyrsel.
Ordförande Sociala utskottet skall kontakta David Wedar eller Markus Martilla
om att ansvara för städningen dagen efter ämbetsmannafesten
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§ 11 BUDGET FÖR INTERNATIONELL SITTNING
Alkohol kommer att ges ut som på vanliga gasquer. Allt som allt kommer det
landa på ca 3000 kr för Studierådet och 3000 kr för Juridiska föreningen i Uppsala.
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar lämnar förslag på att denna kostnad skall
föras in under oförutsedda utgifter och vi bör verka för att sittningen anordnas två
gånger per termin.
Styrelsen beslutade
Att

bevilja medel om 3000 kronor för kostnader relaterade till den internationella
sittningen.

§ 12 PER CAPSULAMBESLUT
Styrelsen måste ha bättre koll över vilka PC:beslut som har fattats.
Styrelsen beslutade
Att

Sekreteraren utreder vilka Per Capsulam-beslut som fattas och antecknar dessa.

§ 13 STÄNDIG MÖTESSEKRETERARE
Förslag på att vice ordförande för Studierådet utses till ständig mötessekreterare. .
Detta förslag läggs då vice ordförande skall delta under mötena när denne kliver på
som ordförande för Studierådet och det skulle underlätta för ordförande
administrativa utskottet. Denne skulle då lättare kunna fokusera på att delta i mötet
som ordförande för administrativa utskottet.
Styrelsen beslutade
Att

Vice ordförande studierådet skall verka som mötessekreterare under våren 2013.
§ 14 INSPEKTORS ROLL
Hur skall Inspektor agera och vilket syfte samt vilken roll vill styrelsen att
Inspektorn skall ha? Åsikten som råder är att Inspektorn skall agera som mentor
och rådgivare för föreningen.
Styrelsen beslutade

Att

Inspektorn skall bli kallad till styrelsemötet. Ordförande skall diskutera med
inspektorn om möjligheten att införa ett pro-inspektorat.
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§ 15 IUSTUS
Ordförande meddelar att det inom Iustus diskuteras anställning av en ny VD. Ingen
ny information föreligger som ger grund för ett beslut om utdelning.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga denna information till handlingarna.

§ 16 MARKNADSSEKRETERAREN SOM EN DEL AV STYRELSEN
Styrelsen anser att åtta ledamöter i styrelsen inte är att föredra. Istället ges förslag
på att adjungera Marksek till kommande styrelsemöten, samt att ge Ordförande
uppdrag att till kommande stämma upprätta ett förslag till stämmoändring.
Styrelsen beslutade
Att

adjungera Marksek till kommande styrelsemöten, samt att ge Ordförande uppdrag
att till kommande stämma upprätta ett förslag till stämmoändring.

§ 17 INTYG TILL ÄMBETSMÄN
Intyg skall skrivas av ansvarig ledamot.
Styrelsen beslutade
Att

Ordförande administrativa utskottet skall tillse att nya ”JF-papper” beställs

§ 18 OMMÅLNING AV JONTES I SOMMAR
Målning av stuga och ombyggnation av baren diskuteras. Ledamot med särskilt
jämlikhetsansvar informerar om hur förändringar kommer se ut.
Skoborste bör införskaffas till jontes.
Styrelsen beslutade
Att

Vice ordförande skall se över ommålning- av stugan inom och utomhus.

§ 19 ÖPPENHET, PROTOKOLL OCH BLOGG
Styrelsen skall verka för öppenhet. Förslag på att ett styrelse-twitterkonto skall
upprättas för att vara öppnare. Protokoll skall inte endast mailas ut till ordförande
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och justera, utan istället hela styrelsen.
Styrelsen beslutade
Att

Protokollet inte endast skall mailas ut till ordförande och justera, utan istället hela
styrelsen.

§ 20 JURO
Ordförande studierådet informerar om JURO. JURO vill utvidga sin verksamhet
men har dock i nuläget väldigt oklara mål och syften.
Styrelsen beslutade
Att

lägga informationen till handlingarna.

§ 21 FYLLNADSVAL
Förslag på kandidater för fyllnadsval av poster som nu är vakanta. Förslag på att
upprätta en lista där antalet ämbetsmän för varje utskott är specificerat för att bilda
en bättre översiktsbild.
Styrelsen beslutade
Att

Fyllnadsvälja fram tills majstämman: Till klubbverkare David Callermo, Linus
Lindström, Ida Lundqvist, Angelica Ström, Stina Rieden och Beatrice Håkansson.
Till biträdande Layout: Andreas Strandberg. Till Caféförman Gotlands: Fredrik
Jonasson.

§ 22 STUDIERÅDETS SEMINARIESERIE
Utdrag ur mailkonversation från den ansvarige.
”Du vet ju om situationen med Juridicum och seminarieserien. Kosekvensen
förutom lokal, är budgeten. Framförallt kostnaden för tågresor till/från sthlm, men
även uppkopierat material, samt fika har vi fått slopa eller jag fått stå för. När jag
räknade på detta i höstas kan det maximalt bli 1500 kr. (med maximalt menar jag
att samtliga verksamma jurister utnyttjar sponsringen av tågbiljetten). Lokal är
också ett problem. Jag har löst de flesta datum, men jag vill kolla om jag (om JF
beslutar att samarbeta med mig) kan låna Jontes övervåning måndag 4 mars mellan
18.45 och 21.15 samt måndagen 6 maj samma tid? Alltså, 1500 kr samt Jontes 4
mars och 6 maj.
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Jag pratade ju med Studierådet förut om att jag vill starta upp ett projekt där
JF tillsammans med UTN och Uppsalaekonomerna bjuder in föreläsare
(jag pratade senast om Torild Carlsson) som pratar om den enorma arbetsmarknad
alla vi yrkesgrupper har. Jurister, ingenjörer och ekonomer kan bli i princip vad
som helst. Om man tidigt får reda på den mer gömda arbetsmarknaden och hur
man når dit, tror jag att fler vågar följa sina drömmar. Jag har tre talare som är
oerhört inspirerande såhär på rak arm och om jag bara tar mina gamla kursare så är
det en stor, stor del som hellre gör något annat än det jobb de gör, men vet inte hur.
Min tanke är att programsekreterarna t.ex. engageras i detta projekt och samarbetar
med mig, så tar vi kontakt med UTN:s och Uppsalaekonomernas motsvarigheter.
Torild Carlsson skulle ju ta 15.000 kr för en föreläsning och jag tror de två övriga
skulle ta liknande belopp. Detta splittas mellan studentföreningarna. Är min
tanke.:) Alltså, organisera och sponsra föreläsningar om arbetsmarknaden utöver
den de allra flesta känner till.
Ang projektet med Selfleaders förstår de om ni tycker att det blir för fokuserat på
enskilda studenter, att ni vill hjälpa mer kollektivt. De och jag förstår verkligen
betänkligheten. Syftet med att ni endast skulle sponsra nu i vår och ev hösten är för
att hjälpa till med sjösättningen av projektet för att det på sikt kommer att leda till
att många av JF:s medlemmar och andra juriststudenter mår bättre. Det var på det
sättet jag menade att det kan motiveras. Men jag förstår verkligen era
betänkligheter. Jag vill också meddela att vi för våren projekt inte har något
företag klart och jag förstod det som att det också var en viktig fråga ni
diskuterat. Dominic ville dock gärna veta, oavsett hur ni ställer er till att sponsra
ekonomiskt, hur ni ser på Selfleaders kurser och effekterna av en kurs för
juriststudenter i Uppsala. Om ni skulle vilja vara med i något typ av samarbete vad
gäller att nå ut till studenter, lokal etc?
Alltså, vad tycker ni om Selfleaders kurs och vill ni samarbeta på annat sätt än
ekonomiskt?”
Styrelsen beslutade
Att

boka Jontes 4/3 och 6/5. Studierådets evenemangsgrupp skall tillsammans med
progsek arrangera och vidta nödvändiga åtgärder angående att hålla
föreläsningar för föreningens medlemmar.

§ 23 RAPPORT RECCEVECKAN VT 13
En bra rapport från recceombudsman Josefin Skyttedal som bör påverka policiesutformningen inför kommande recceveckor.
Styrelsen beslutade
Att

rapporten läggs till handlingarna samt att rapporten skall användas vid
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utformningen av policies för kommande reccevecka.

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Studiemiljö Jontes
Förslag ges till ljudisolering på övervåningen Jontes. På grund av logistiska skäl
avfärdas dock förslaget.
b) Stadgeändringar
Förslag till revidering och vidare utveckling av stadgarna från ordförande
Studierådet.

Att

Styrelsen beslutade
Ordförande samt Ordförande studierådet upprättar en stadgegrupp som skall
jobba med revidering och vidareutveckling av stadgarna.

§ 25 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för avslutat.

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå

______________________________
Johan Camber
Sekreterare

