Protokoll för Juridiska föreningen i Uppsala Styrelse
Sammanträde nr. 6 VT
11 mars 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
Studierådets vice ordförande Markus Marttila
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Love Blomberg
Inspektor Erika P. Björkdahl
Vid protokollet: Markus Marttila
Antal bilagor: 0 st.

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

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Love Blomberg föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Love Blomberg till justeringsman.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Jesper Röjdeby föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Jesper Röjdeby till mötesobersvatör.

Justeras:
……………………………………
Love Blomberg

Protokoll för Juridiska föreningen i Uppsala Styrelse
Sammanträde nr. 6 VT
11 mars 2013

§ 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
Punkt 10 och 13 slogs samman, 13 ströks och 11 döptes om till ämbetsmannafest
13 döptes om till recceveckan HT 2013
Inspektor har ordet infördes som ny punkt 9
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

§ 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-02-24 är skrivet men ej justerat.
Styrelsen beslutade
Att

bordlägga justerandet av protokollet till nästa möte.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelade att han varit på P3 samt haft kontakt med ELSA,
Kontakdagen och att han ska på presidiemiddag hos UTN. Meddelar även att JF vi
har haft ämbetsmannafest och Culpa cup.
Ordföranden för studierådet meddelade att han deltagit på ämbetsmannafest, att
Studierådet har haft möte, att årets lärare har utsetts, att Uppsala studentkårs
fullmäktige har skickat ut en remiss beträffande hur sektionerna ska representeras
hos kåren men den har bara mottagits av Ordföranden för JF. Möte med fakulteten
har tagit plats, finansiering av forskningssidan är väldigt problematisk, endast 2
doktorander kommer anställas.
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Skattmästaren meddelade att arbetet i skattegruppen fortskrider väldigt bra med
de nya medarbetarna.
Vice Ordförande meddelar att avtalen med samarbetspartners bör granskas vad
gäller inkluderingen på affischer.
Inspektor meddelar att VD för Iustus förlag kommer gå i pension och att en
efterträdare nog kommer väljas denna vecka. Tidigare och ny VD kommer arbeta
tillsammans under en övergångsperiod.
Omsättningen för Iustus har ökat flera miljoner varje år tills nu, men 2012 ökade
inte omsättningen. Dock bör detta inte ses som ett problem, då förlagskrisen har
drabbat branschen hårt. Iustus är ett väldigt välmående om än litet bolag.
Juridikum ska trycka upp egna profilprodukter så som tröjor och väskor.
Styrelseledamot med särskilt jämlikhetsansvar meddelar att JOM-gruppen är
igång och att verksamheten inledningsvis kommer bestå av en föreläsning denna
termin och att i fortsättningen kommer detta ske två gånger per termin. Vidare
kommer seminarier osv ordnas.
En offert har kommit in på renoveringen av baren.
Den internationella sittningen lockade till sig 31 internationella studenter och
sittningen som sådan upplevdes som mycket lyckad av de deltagande. Budgeten
gicks över med ett fåtal hundra kronor. Tanken är att ordna en liknande sittning
varje termin.
Ordföranden för sociala utskottet meddelar att Culpa cup var lyckat,
efterföljande sittning gick väldigt bra. Att varmrätten var en timme sen upplevdes
dock som ett problem. Det diskuterades huruvida ordf. skulle följa upp och be om
en prisnedsättning då priset för maten redan var betydligt dyrare än vad som
beräknats.
Att P3 drog över med över en timme upplevdes som ytters bekymmersamt för de
som köpt en eftersläppsbiljett som kom in 1,5h sent. Orsaken till detta verkar ha
varit tidsschemat och det synes svårt att göra något åt detta. Styrelsen beklagar det
inträffade och kommer arbeta, såvitt möjligt, för att detta inte ska upprepas i
framtiden.
Ordföranden för administrativa utskottet meddelar det ska komma upp en
Facebook-like knapp på hemsidan, att möten med marknadssekreterare har gått
väl samt att han varit i kontakt med merchandiseansvarig beträffande
marknadsföring av merchandise under recceveckans.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 INSPEKTOR HAR ORDET
Ordföranden meddelade att i Lund finns en proinspektor som har mer kontakt med
näringslivet. Inspektorns roll i föreningen är i dagsläget något oklar och verkar ha
varit så även för den nuvarande Inspektorns företrädare. Inspektorn uttryckte det
som så att sittande styrelse bör meddela sin ambitionsnivå i det hela, men att det
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generellt ska klargöras vad en inspektor faktiskt bör göra.
Det kanske inte bör vara så att Inspektorn sitter med på varje styrelsemöte men att
denne skall kunna bidra med information samt sitta med på vissa styrelsemöten,
t.ex. en gång i månaden.
Vidare framfördes att det är nog inte önskvärt att Inspektorn är alltför inblandad i
den dagliga verksamheten, men istället kan bidra med råd och erfarenhet kring
större strategiska beslut eller beslut som involverar större summor. Inspektor kan
också bidra som att vara ytterligare en länk mellan styrelsen och fakulteten.
En annan fråga Inspektor kan bidra md är råd i vad som ska göras med tillgångarna
som JF för tillfället förfogar över. Ett alternativ som diskuterats under en längre tid
är att investera i en ytterligare lokal som man kan användas till bl.a. studieplatser.
Investeringen på 2 miljoner som förvaltas av SEB nämndes som ett exempel på en
sådan fråga där Inspektor kunde bidragit med råd.
Inspektor tillfrågades, och meddelade intresse för, att delta i rekryteringsprocessen
för en proinspektor.
Styrelsen beslutade
Att

Inspektor skall inkluderas i kallelse till styrelsemöten.

§ 10 ÄMBETSMANNAFEST
Styrelseledamot med särskilt jämlihetsansvar föreslås att en fjärde
ämbetsmannafest ska ordnas då det finns flera grupper såsom JOM, Studierådet
osv som för tillfället inte ordnar en ämbetsmannafest. Detta skulle kräva en
höjning av ämbetsmannafestbudgeten på 10 000.
Problemet anses vara att kalendern redan nu är så full.
Ett motförslag framfördes av Vice Ordföranden att t.ex. studierådet skulle
samarbeta med styrelsen och JOM med administrativa utskottet för att alla skulle
få delta i ordnandet av en fest. Detta kommer som tidigast ske i höst.
Det föreslås att sociala utskottets fest kommer anordnas den 10e Maj.
Styrelsen beslutade
Att

Det sociala utskottet anordnar sin ämbetsmannafest den 10e maj.

§ 11 JOM-GRUPPENS BUDGET
JOM har en budget på 7000 som ärvts från den gamla JOM gruppen, Studierådet
kan hjälpa till att ordna events och det finns mycket bidrag att söka för
jämnställdhetsarbete. Det finns för tillfället ingen budgetpost för gruppen.
Styrelseledamot med särskilt jämställdhetsansvar framför att det till majstämman
bör föreslås att en budgetpost tilldelas JOM gruppen.
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Styrelsen beslutade
Att

JOM gruppen till majstämman kommer presentera ett äskande för en budget för
sin verksamhet. Fram tills detta kommer budgeten från den förra JOM gruppen
utnyttjas för den löpande verkamheten.

§ 12 FAKERECCELAG RECCEVECKAN HT-13
Det vore bra att prova ett fejkreccelag för att ytterligare höja stämningen under
recceveckan. Styrelsen anser att det är ett bra förslag. Orförande för
reccekommitén har meddelat på facebook att det kommer finnas ett fejkreccelag.
Detta var olyckligt men inget vi kan göra något åt.
Det har också framförts som ett mothänsyn att det kan dra ned på stämningen för
övriga lag om fejkreccelaget är alltför övertaggat.
Det framfördes att det finns väldigt stor risk att de kommer bli avslöjade, men att
skadan av detta är väldigt liten. Det är dock viktigt att de inte tar fokus från de
andra reccarna.
Styrelsen beslutade
Att

I mån av möjlighet vad gäller faddrar pröva ett fejkreccelag till hösten.

§ 13 RECCEGASQUE HT-13
Ordföranden för sociala utskottet frågade vad styrelsen ansåg om att ha gasquen på
Norrlands istället från vilka en offert har inkommit. V-dala ansågs vara väldigt
dåliga under VT -13 och ett lokalombyte ansågs önskvärt.
Styrelsen beslutade
Att

Ordföranden för sociala utskottet samt Ordföranden skulle gå igenom offerter från
andra alternativ än V-dala och uppdra åt reccekommittén att boka en lämplig
nation.

§ 14 MARKNADSFÖRING ELSA
Ordföranden ELSA har bett styrelsen att ha i åtanke att beslutet OM att inte låta
ELSA marknadsföra sig i JFs facebookgrupper försämrar relationen mellan
organisationerna och att organisationerna inte konkurrerar sinsemellan och att
beslutet försämrar situationen för juriststudenter.
ELSAS ordförande meddelade att de tolkat marknadsföringen av SkvaderDam
som att beslutet inte tagits och att ELSA kan fortsätta marknadsföra sig där.
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I framtiden kommer terminsgrupperna få skapas av studenterna själva och istället
kommer recceveckan vara ett event under JFs sida istället för en FB grupp som
sådan. Detta kommer därmed inte bli ett problem i framtiden, all marknadsföring
kommer gå igenom PR.
Ordföranden föreslår att gruppen som finns skapad för HT 2013 ska göras om till
en termingsrupp och ges bort till en T1a. I denna kan ELSA sedan få marknadsföra
sig fritt.
I eventen för recceveckorna kommer dock allt gås igenom av PR-gruppen för att
det är i linje med våra avtal med våra samarbetspartners.
Styrelseledamot med särskilt jämstäldhetsansvar framförde att i framtiden bör
nedtagandet av all marknadsföring följas av ett standardiserat mail från en
representant för JF som förklarar att marknadsföring på det sättet ej är tillåtet.
Vice ordföranden framförde att i eventet ska det tydligt stå att all marknadsföring
sker genom PR.
Styrelsen beslutade
Att
Att
Att
Att
Att

Namnet på gruppen för Recceveckan VT 13 kommer bytas namn på och ges bort
till en T1a.
Alla events ska ske genom JFs page, inga grupper kommer skapas.
All marknadsföring sker genom PR.
I alla events ska stå att all marknadsföring sker genom PR.
Ordföranden kommer maila ELSA om besluten som tagits och framföra att JF är
måna om sitt samarbete med ELSA och att i framtiden kommer recceveckan
vara ett event och inte en grupp.

§ 15 MAILADRESSER
Under året kommer mailadresserna bli betydligt dyrare än i år. Ordföranden för
adminitrativa utskottet föreslår att vi bör försöka hålla oss kvar med google för att
undvika bytet av alla mailaddresser.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt ordföranden för administrativa utskottet att till nästa möte presentera
ett förslag, samt kostnad för sagda förslag, till en lösning för frågan om
mailadresser för ämbetsmän.

§ 16 MEDLEMSSYSTEM
Medlemmarna vi har ska skrivas in samt medlemssystemet måste revideras.
Microsoft Access används för tillfället men anses vara ett föråldrat system.
Ordföranden föreslår att ordföranden för administrativa utskottet samt ordföranden
för sociala utskottet uppdras att hitta ett nytt system som kan implementeras till
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recceveckan.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt ordföranden för administrativa utskottet, i samråd med IT samt andra
väl valda medarbetare, att hitta ett nytt system som kan implementeras senast till
recceveckan HT 2013. Detta alternativ ska presenteras till majstämman.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Baroffert
En hantverkare har varit och undersökt stugans bar och meddelade den närvarande
styrelseledamot med särskilt jämnställdhetsansvar att kostaden skulle bli ca 35 000
kr för en upprustning.
Flera andra offerter har begärts in, men dessa har varit undermåliga. Dock har bara
en dryg vecka förflutit sedan dessa begärdes in.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt styrelseledamot med särskilt jämställdhetsansvar samt skattmästare att
undersöka K-märkesfrågan samt budgeten för ombyggnation av baren till nästa
möte.
b) Möbler
Styrelseledamot med särskilt jämstäldhetsansvar framförde att en barstol är sönder,
ett bord på övervåningen till Jontes är sönder samt det saknas stolar. Ordföranden
föreslår att uppdra åt husförman att se över möblemanget på Jontes stuga och i
Clasonskas konferensrum samt komma med förslag om nyinköp av befintliga
möbelinventarier och komma med ett förslag om inköp av möbler som är lättare att
hantera.
Styrelsen beslutade

Att

Uppdra åt husförman att se över möblemanget på Jontes stuga och i Clasonskas
konferensrum samt komma med förslag om nyinköp av befintliga möbelinventarier
och komma med ett förslag om inköp av möbler som är lättare att hantera.
c) Samarbetspartners
Det har framförts till vice ordföranden att det var för många på mötet med Lindahl
samt att det var okoordinerat. Ordföranden meddelade att han inte ansåg detta var
en styrelsefråga.
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Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt Ordföranden för administrativa utskottet att följa upp detta samt att det
ska arbetas för bättre rutiner kring möten med samarbetspartners.
d) Jontes
Ordföranden för sociala utskottet har observerat att det är dålig ordning kring
Jontes. Det finns hinkar för fimpar men dessa utnyttjas inte tillräckligt och sedan
har det också funnits plastmuggar osv utomhus.
Inspektor framförde att det bör poängteras till klubbverkare att inte servera
märkbart berusade då polisen följer upp detta mer noggrant idag. Ordföranden för
sociala utskottet kommer inskärpa detta hos klubbverkarna.
Styrelsen beslutade

Att

Husförman skall införskaffa askkoppar att sätta upp någonstans, dock ej på huset.
Samt att det uppdras åt ordföranden för sociala utskottet att alla klubbverkare ska
informeras om att fimpar ska slängas i askkoppar osv.
e) Styrelsebyte
Det ses som positivt att 3 styrelsemedlemmar väljs på decemberstämman istället.
Att byta tiden för val av skattmästare skulle vara problematiskt då denne då skulle
överta ett brutet räkneskapsår.
Det framfördes att ordföranden för administrativa utskottet bör inkluderas bland
de som väljs senare.
Ordföranden för studierådet framförde att vice ordföranden för JF bör sitta i 6
månader och sedan övergå till ordföranden. Det framfördes att det redan nu är ett
problem att JFs ansikte utåt, det vill säga ordföranden, byts ut så ofta. Det är
önskvärt att denne sitter kvar ett år.
Ett annat förslag vore att utöka styrelsen till 9 personer och att här inkludera
marknadssekreterare och programsekreterare i styrelsen. Idag fungerar
jämnställdhetsansvarige samt vice ordföranden som en s.k. slasktratt och detta kan
vara positivt för att t.ex. vänta in hantverkare osv.
Styrelsen beslutade

Att

Ordföranden samt ordföranden för studierådet tar med som förslag till
stadgeändring att halva styrelsen bör väljas per gång för förbättrad kontinuitet.

§ 18 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för avslutat.
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______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

Justeras:
……………………………………
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______________________________
Markus Marttila
Sekreterare

