Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 8 VT
23 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
Ordförande emeritus David Callermo
Ordförande emerita Rolla Akkache
Vid protokollet: Love Blomberg, Johan Camber
Antal bilagor: X st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för öppnat kl 16.12.

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

välja Ellinor Gunn till justeringsman.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Jesper Röjdeby föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Jesper Röjdeby till mötesobservatör
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§ 4 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 ADJUNGERINGAR
Rolla Akkache och David Callermo är, så som seniorskollegieledamöter, ständigt
adjungerade.

§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Tillägg § 21 åtgärdspolicy recceveckan
Tilägg § 22 tionde maj
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

§ 7 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-04-06 är skrivet och justerat.
Styrelsen beslutade
Att

lägga protokollet från 2013-04-06 till handlingarna.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelade att ordförande och vice ordförande har besökt Iustus och
haft möte med Eva. Iustus har anställt en ny VD från Norstedts. Positivt resultat
inkl. vinst och utdelning till JF – 700 000 /4 = 175 000 kr. Iustus inställning till
vårt ägande diskuterades – senare punkt.
Ordförande meddelade vidare att diskussion förs med Medicinska Föreningen om
presidiemiddag, ordförande representerade på diplomeringen. Philip Trobeck hade
trevligt i Lund, ingen formell representation.
Vice ordförande – se ordförande. Har även målat toaletten.
16.21 Ordförande Sociala utskottet anslöt.
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Skattmästare Ordförande och skattmästare har besökt Bandling och Partners och
fick där info om investeringar plus sammanställning. Initial förlust. Samtal med
Susanne på SEB, hon kan inte närvara på stämman för att informera om vår
ekonomi men ska skicka information till skattmästaren.
Ordförande Studierådet har haft möte med utbildningsutskottet, obligatorium
medför 15 hp och G > CSN säkrat, oavsett senare tentamensresultat, väntar dock
remiss/svar från CSN fortfarande. Margareta Brattström nominerades till prefekt,
ska godkännas av dekanen. Fyra nyanställningar på fakulteten. Ordförande
Studierådet deltog i diplomeringen, delade ut pris till Årets Lärare. Studierådet har
möte på torsdag, ev. minskning av antalet studiebevakare p.g.a. arbetsbrist till 150
% från 200%. Oklarheter kring formerna för val av studiebevakare – på
föreningsstämma genom valberedningen eller av Studierådet:s ordförande/vice
ordförande. Historiskt har studiebevakarna varit svåranställda p.g.a bristande
intresse.
Ordförande sociala utskottet meddelar att ämbetsmannafesten planeras. Svårt att
få till datum för krögarkursen. Nya högtalare, ljusslingor, rökmaskin, gardiner till
stugan. Ingen uppföljning från kvinnlig klubbverkare som hoppade av på grund av
alkoholhets i klubbverket.
JämO – JoM-gruppens föreläsning/seminarium är på gång.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 SENIORSKOLLEGIET
Rolla Akkache och David Callermo närvarande och presenterar Seniorskollegiet.
Presentation av seniorskollegiet – Sekreterare ingår ej, se även förslag till
stadgeändringar. Rådgivande funktion/resurs till nuvarande styrelsen, saknar
formell makt. Ska verka för föreningens bästa, med långsiktigt perspektiv.
Kommer med feedback på stadgeändringarna. Arbetssätt – ”senaste” ordförande
emeritus får agera ordförande och sammankallande i kollegiet. MAIL: senior@jfuppsala.se, skicka styrelseprotokoll dit efter justering. Sammanträde ”några
gånger om året”. Ambitionen är att representera på någon föreningstillställning,
ex. bal eller gasque.
Åsikter – balen 2014 är 170-årsjubileum, kommitté bestående av Rolla Akkache,
David Callermo, Erik Victor Ragnå, Eric Lennerth bildades i februari. Kollegiet
vill vara rådgivande, särskilt i fråga om inbjudningslistan, budget, arrangemanget i
stort. Föreslår arbetsgrupp bestående av nämnda kommitté samt lämpliga
ämbetsmän, ex. gasquegruppen. ”Fotfolk” behövs för det praktiska arbetet. 2014
års styrelse kommer även att involveras. Ny sångbok föreslås – ska ”lanseras” på
jubileumsbalen – ev sångboksfest. Namnförslag – Victoria Elmgren, Martin
Näslund, Petter Söderbäck, Eric Lennerth, Rolla Akkache samt
sångboksämbetsman. Tanke – kontakta äldre JF-veteraner från tidigare årtionden,
hör med andra föreningar i Sverige och Norden samt nationerna. Begäran om
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seniorskollegieband till högtidsdräkt. Valberedningen bör informeras om att
gasqueförmannen med ansvar för jubileumsbalen måste vara mycket kompetent.
Seniorskollegiets vetorätt i fråga om föreningens nedläggning – diskussion:
principiellt bör kollegiet inte ha makt, men på lång sikt är det en säkerhetsventil.
Styrelsen beslutade
Att

lägga seniorskollegiets rapport till handlingarna.

§ 10 IUSTUS AB
Diskussion med Iustus – 25% ägande för vår del, oklara skäl till vårt nuvarande
ägande. Studentlitteratur vill ev. ha ökat ägande som incitament för investeringar i
Iustus. Samma retorik som vid förra försäljningen. Ner till 15 % för vår del.
Styrelsen beslutade
Att

lägga diskussionen till handlingarna.

§ 11 STUDENTLAGBOKEN
Har kontaktat ordförande med info. Studentlagboken är en digital lagbok, gratis för
studenter men inte för andra. Existerande gratisalternativ finns, samt universitetets
databaser. Förfrågan om intresse av att samarbeta med idéer och workshops. Ingen
förfrågan om investeringar.
Styrelsen beslutade
Att

inte inleda ett samarbete med Studentlagboken.

§ 12 STYRELSENS ARBETSORDNING
Se bilaga 2.
Ordförande redogör föreslagna ändringar i styrelsen arbetsordning. Framförallt av
formell karaktär men även av materiell för att reflektera rådande omständigheter.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna ändringen av styrelsens arbetsordning.
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§ 13 VALBEREDNINGEN
För att uppnå en högre transparens ser styrelsen att valberedningen publicerar
nominering och eventuell motivering via föreningens digitala marknadsförings
kanaler när valberedningens arbete inför stämman är klart. Detta för att gynna
medlemmarnas intresse samt för att ge medlemmarna en bättre grund inför sitt
beslut.
Styrelsen beslutade
Att

informera valberedningen om sin önskan.

§ 14 SOMMARAVSLUTNING
Bordlades till nästa möte.

§ 15 LJUDNIVÅ JONTES
Juridiska Föreningen har fått klagomål på ljudnivån. Detta är bland annat
beroende på ett utökat antal klassfester.
Förslag på åtgärder: - Ljudisolering för fönster under kvällarna.
- Markörer för ”högsta tillåtna volym”, eventuellt ta bort nobbar.
- Innan åtgärder vidtas så bör dock en mätning av ljudnivå ske för att fastställa
hur eller om vi skall begränsa volymen.
Styrelsen beslutade
Att

Ordförande Sociala Utskottet skall vidta åtgärder för att minska ljudstörningen
om detta krävs enligt regler eller om vi finner det lämpligt. Ordförande
administrativa utskottet skall bistå sociala utskottet med detta.

§ 16 MAJSTÄMMAN
Sociala utskottet skall lysas (samtliga, även de poster som valdes i december).
Information skall även utgå till administrativa utskottet om att de måste ge
sekreteraren information om de ej skall sitta kvar kommande hösttermin.
Sekreteraren skall råga styrelsen om de har något att tillföra till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att

Sekreteraren skall informera ämbetsmännen om de poster som skall lysas samt att
Sekreteraren skall fråga styrelsen om de har något att tillföra till handlingarna
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senast den 27/4 - 2013

§ 17 PRIDEPARADEN
Styrelsen är enig om att detta är ett beslut som ej skall tas av styrelsen utan att
detta skall författas som en motion av JOM-gruppen till majstämman och att
stämman får besluta i frågan.
Styrelsen beslutade
Att

denna fråga skall hänskjutas till stämman av Jom-gruppen.

§ 18 REVIDERING AV STADGAR
Se bilaga. Ordförande redogör för ändringar i stadgar
Styrelsen beslutade
Att

godkänna förslag till ändring av stadgar och lägga fram detta för majstämman.

§ 19 SVARA PÅ MAIL (VALBEREDNINGEN)
Valberedningen har begärt extra anslag för att anordna en informationskväll.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna valberedningens övertädelse av budgeten

§ 20 JONTES 1a MAJ
Handels ”Zillissällskap” vill hyra föreningens stuga utan klubbverkare. Kan vi
låna ut stugan utan ”serveringstillstånd”?
Styrelsen beslutade
Att

låna ut stugan till Handels Zillisällskap den 1/5 – 2013 utan servingstillstånd
förutsatt att detta är regelrätt. Lånas stugan ut skall även ett städavtal
upprättas för att försäkra sig om att städningen sker korrekt.
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§ 21 ÅTGÄRDSPOLICY RECCEVECKA
Vice ordförande presenterar förslag till åtgärdspolicy. Åsikter angående § 6
åtgärdspolicyn och formuleringen.
Styrelsen beslutade
Att

Vice Ordförande och Ordförande Sociala utskottet skall till nästa möte revidera
reccepolicyns § 6

§ 22 TIONDE MAJ
Presidiemiddag krockar med ämbetsmannafest, skall styrelsen prioritera
föreningens interna events eller skall vi prioritera presidiemiddag?
Intresset i att visa sig som styrelse frånfaller då detta är den tredje festen för
terminen. Dock finns intresse att ha hela styrelsen där ”tack-gåvor” kan komma att
delas ut till sociala utskottets ämbetsmän vars mandat tar slut i juni.
§ 23 ÖVRIGA FRÅGOR
Inga övriga frågor förelpg.

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

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

_______________________________
Love Blomberg
Sekreterare
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______________________________
Johan Camber
Sekreterare

