Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 7 VT
6 April 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 för sociala utskottet Erik Victor Ragnå
Studierådets ordförande Sixto Rios
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Love Blomberg
Studierådets vice ordförande Markus Marttila.
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
Vice ordförande föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Jesper Röjdeby till justeringsman.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Jesper Röjdeby föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Jesper Röjdeby till justeringsman.

Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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§ 4 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick innan stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 ADJUNGERINGAR
En adjungering föreligger, Programsekreterare Isabella Carnerström Ekman.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Punkter tillkom innan föredragningslistan fastställdes.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

§ 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-03-11 är skrivet men ej justerat.
Styrelsen beslutade
Att

bordlägga protokollet från 2013-03-11.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelade att han ska träffa Iustus i deras lokaler den 12 april för att
bland annat träffa deras nya VD. Ordföranden föreslog att både Eva samt Iustus
nya VD skall bjudas in till balen.
Vi har en avtalsutbildning med Hannes Snellman som ska hållas för styrelsen.
Utdelning från Iustus kommer diskuteras på nästa Iustusstyrelsemöte.
Ordföranden kommer medaljera Rolla och David på diplomeringsmiddagen.
Göteborgs, ÖGs, Småland och Snärkes kommer husera recceveckan i höst och
avtal har skrivits.
Ordförande har blivit kontaktad av riksdagsledamot Ulrika Carlsson beträffande
att ordna en talarmiddag. Detta gäller hennes arbete i en kommitté som bevakar
internationell humanitär rätt.
Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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Ledamot med särskilt jämställdhetsansvar har haft möte med JOM gruppen, de
var inte nöjda med Pridefrågan men det kommer komma ett inlägg på det. JÄMO
har värderat stämningen på administrativa samt sociala utskottens möten och
konstaterat att stämningen är bra.
Ordföranden för studierådet har utsett årets lärare. Håkan Anderssons diplom
överlämnas på diplomeringsceremonin.
CSN-frågan har lösts som så att man får 15 poäng för godkänt obligatorium och
15 poäng för tentan. Betygen kommer fortsätta bedömas på samma sätt. Detta bör
lösa det med CSN, utbildningsutskottet har möte med CSN inplanerat.
Kåren har ekonomiska problem, detta kommer potentiellt leda till ett minskat
antal studiebevakare. Vidare så måste avtalet gällande studiebevakning från kåren
omförhandlas.
Ordföranden för administrativa utskottet meddelade att ämbetsmannafest har
hållits och det var väldigt lyckat. Utskottsmöte har också hållits och fokus har
legat på att bevara kunskapen. Att skriva ned ”tips och tricks” osv. För tillfället är
dokumentationen som går i överlämningarna ibland mindre bra. Vice Ordföranden
föreslog att, utöver dokumentation, ha en övergångsperiod på två veckor där man
arbetar parallellt för att lära upp efterträdare.
Ordföranden för administrativa utskottet har också haft möte med
merchandiseansvarig för att diskutera dels utbudet samt hur man ska göra reklam
för det befintliga utbudet.
Skattmästare meddelade att Skattgruppen har haft regelbundna möten och arbetet
fortskrider bra. Bankningsschemat har blivit lidande av att folk har glömt. Detta
har lett till att skattmästaren fått skjuta fram det. Vidare skall alla observera att det
finns två kassaskåp som bör tömmas vid bankning.
Vice ordföranden Har agerat husförman genom spackling, målning osv. Eventet
”frukost med MSA” var väldigt lyckat. Vice ordföranden ska också möta upp med
studierådet för att planera föreläsningar.
Ordföranden för sociala utskottet Har haft utskottsmöte och allt arbete
fortskrider bra. Diplomeringsmiddagen har haft problem att hitta spexare eller
människor som kan underhålla på annat sätt.
Gotlands nation är väldigt nöjda med samarbetet kring pluggfikat.
Pubmästaren ska ordna tillbakatagandet av vagnarna som lämnats av leveranserna
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 MARKNADSSEKRETERAREN OCH PROGRAMSEKRETERAREN
Marksek och progsek har numera ett gott kommunikationsflöde, vilket har
förbättrat arbetet betydligt. Dock så tycker våra samarbetspartners fortfarande att
det är ett problem med ett dubbelförfarande där de blir slussade från person till
person. Flera av dessa länkar i kedjan är överflödiga så Marksek och Progrsek
Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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kommer presentera ett förslag till stämman där rollerna omarbetas betydligt till en
enda roll som samarbetspartnersledamot. Denna skulle ersätta styrelseledamot
med särskilt jämlikhetsansvar i styrelsen. Samarbetspartners som Lindahl, MSA
och G&D tycker idén är bra.
Kommunikationen med ordföranden har ibland brustit för både progsek och
marksek, detta är ett problem och kommunikationen kommer öka.
Styrelsen beslutade
Att

lägga rapporten till handlingarna.
§ 10 FYLLNADSVAL
Ett förslag har mottagits från valberedningen där de föreslår att Kristoffer Ljungné
ska fyllnadsväljas till Scholarisförman. Vidare ska Ordföranden för sociala
utskottet kontakta Julian Jacoby beträffande behovet av fler klubbverkare.
Styrelsen beslutade

Att

Anta valberedningens förslag till ny scholarisförman.

§ 11 RECCEOMBUDSMAN
Det ligger på styrelsen att välja en recceombudsman. Emelie Köhn har föreslagits
av recceombudsmannakollegiet men ingen motivering har inkommit till styrelsen.
Eric Victor Ragnå föreslog att anta detta förslag.
Styrelsen beslutade
Att

Välja Emelie Köhn till recceombudsman till recceveckan 2013.

§ 12 VERANDAN
Ordföranden för sociala utskottet har efterforskat möjligheten att bygga en
veranda eller ett ”soldäck” till Jontes stuga. Vidare har begärts in ritningarna till
stugan. Akademiförvaltning samt grannar bör också kontaktas.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga informationen till handlingarna.

Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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§ 13 LARM
Vice ordföranden har fått i uppdrag att slutföra bytet av lås, han är i kontakt med
husförmannen beträffande detta och beslut avvaktas tills allt praktiskt är löst. En
utvidgning av budgeten kommer antagligen krävas.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga informationen till handlingarna.

§ 14 KASSAAPPARATEN
Det har inkommit en önskan från caféförmannen att byta ut kassan. Dock så är
programvaran väldigt ny så det kommer också utforskas om den kan lagas.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt IT förman att utforska möjligheterna till att laga kassan eller köpa en
ny.

§ 15 FOLKUNIVERSITETET
Ordföranden för studierådet har kontaktats av folkuniversitetet med möjligheten
att få en ersättning på 20 kr per 45 minuter möte som hålls. JF skulle ha möjlighet
att begära in dessa pengar, men det kommer krävas en hel del administrativt
arbete.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt programsekreteraren att driva en försöksverksamhet kring drivandet av
en studiecirkel.

§ 16 CAFÉET
JÄMO har fått del av mail från cafeförmannen där det föreslås att det bör vara ett
krav att ha stått i café för att delta på ämbetsmannafesterna. Undantag skulle göras
för laga förfall, i detta fall för att caféschemat kanske är fullt.
Vice ordföranden framförde att då det finns fler ämbetsman än cafédagar så skulle
kravet på två dagar behöva minskas till en dag.
JÄMO yrkar att med start HT 13 ska ett krav införas att deltagande på
ämbetsmannafest villkoras av att man är uppskriven på en heldag i caféet.

Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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Styrelsen beslutade
Att

besluta i enlighet med JÄMOS förslag. Vidare att uppdra åt ordföranden för
respektive grupp att informera om detta.

§ 17 BAROFFERT
JÄMO har mottagit två offerter för ombyggnation av baren. Ett på 39 000 kronor
och ett andra som beräknade kostnaden 70-80 000. Det första förslaget verkade
oseriöst varför vi inväntar en tredje offert innan vi tar ett beslut.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga informationen till handlingarna.

§ 19 REPRESENTATION
Intresse för representation på Lunds bal är bristande i styrelsen. Detta på grund av
att det ligger många event nära varandra. Det kommer inte heller förekomma ett
ordförandemöte varför värdet för styrelsen ifrågasätts. Ordföranden föreslår att
istället utse en annan medlem ur föreningen att representera.
Intresset för att delta på Örebros bal den fjärde maj är större, vice ordföranden,
ordföranden för sociala utskottet, ordföranden för studierådet samt skattmästaren
har visat intresse.
Styrelsen beslutade
Att

Lysa ut en stipendiatplats för att representera juridiska föreningen i Uppsala på
vårbalen i Lund. Om det finns flera intressenter så kan styrelsen komma att dela
på stipendiesumman.

§ 20 EKONOMISK RAPPORT
Skattmästaren presenterade läget för budgetposterna som de ser ut för årets första
tre månader. Ingen post är än så länge oroväckande.
ICA-faktura har fungerat bra med undantag för kreditgränsen som nu har höjts.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga rapporten till handlingarna.

Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby
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§ 21 VALBEREDNINGEN
Valberedningen vill fastställa ett förfarande kring fyllnadsval. Det har presenterats
ett förslag till ordföranden för administrativa utskottet som också presenterades
för resten av styrelsen (Bilaga 1). Detta speglar till stor del förfarandet som det
fungerar nu, men det ses som önskvärt att kodifiera detta.
Styrelsen beslutade
Att

Anta förfarandet kring fyllnadsval som presenterades av valberedningen.

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor förelåg.

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

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

Justeras:
……………………………………
Jesper Röjdeby

______________________________
Markus Marttila
Sekreterare

