Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 2 VT
30 januari 2014

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD
månad 2013 kl. tid i Clasonska gården
Närvarande:
Ordförande Markus Marttila
Vice ordförande Mary Ohrling
Ordförande för administrativa utskottet/ Sekreterare David Wedar
Skattmästare Anton Salén §12Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran
Ordförande för Juridiska studierådet Emma Kadri
Vice ordförande för Juridiska studierådet/ Recceombudsman VT14 Sophia Astberg
Vid protokollet: Sophia Astberg
Antal bilagor: X st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet för öppnat.
§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Emma Kadri föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Emma Kadri till justeringsman.
§ 3 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick inte i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade

Att

godkänna kallelseförfarandet.
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§ 4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 19/1-2014 är skrivet och justerat.
Styrelsen beslutade
Att

lägga protokollet från 2014-01-19 till handlingarna.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Punkten ”Hytte” ströks då föredragande inte närvarade vid mötet.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.
§6 MEDDELANDEN
Ordförande meddelade att han haft möte med akademihotellet, advokatbyrån Hannes
Snellman & Jubileumskommittén. Vidare meddelade Ordförande att han varit på
Ordförandemöte i Umeå tillsammans med Vice ordförande. Styrelsen har även haft
överlämning i Åre.
Vice ordförande meddelade att hon påbörjat arbetet med nycklarna samt planerat in ett
möte med VDn för Iustus. Dock har ingen överlämning skett med Vice ordförande
emeritus.
Ordförande för sociala utskottet rapporterade att recceveckan gått bra samt att
planeringen för culpa cup fortskrider enligt planerna. Vidare har utskänkningsutbildning
bokats 11-12/2. Övriga utskott fungerar bra med undantag för Café Gotland.
Ordförande för administrativa utskottet meddelade att han haft möte med MEMBIT.
Vidare meddelades att ändringar i bokningsförfarandet för Clasonska gården planeras.
Ingen överlämning har skett med Ordförande för administrativa utskottet emeritus.
Ordförande för Juridiska studierådet meddelade att hon närvarat på möte med
Utbildningsutskottet, Fakultetsnämnden och JURO. Vid JURO-mötet diskuterades
JUROs stadgar samt förekomsten av digitala tentor. Vidare har Juridiska
Studierådet arbetat med Uppstartsprogrammet, Uppstarten samt anordnat
Bokbytardagar. Slutligen diskuterades anställningsförfarandet för studiebevakarna.
Styrelsen beslutade

Att

lägga meddelandena till handlingarna
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§ 7 CLASONSKA GÅRDEN
Ordförande meddelade att han varit i kontakt med företrädare för Akademihotellet samt
att inspektion av lokalerna kommer att ske inom kort.
Ordförande för administrativa utskottet delgav en förfrågan om lokal bokning å
ensamblens vägnar.
Styrelsen beslutade
Att

inte bevilja lokalbokningar på Clasonska gården för ensamblen.
§ 8 RECCEVECKAN
Ordförande för sociala utskottet meddelade att styrelsen varit synliga under veckan
och marknadsfört Juridiska föreningen på ett föredömligt sätt.
Styrelsen diskuterade säkerhetsrutinerna kring recceveckan i stort.
Recceombudsmannen redogjorde för de incidenter som förekommit under veckan.
Ordförande delgav feedback som denne fått från en anonym fadder.
§ 9 ÄMBETSMANNAUTBILDNING
Styrelsen diskuterade datum för ämbetsmannautbildning samt utbildningens innehåll.
Styrelsen beslutade

Att

ämbetsmannautbildning kommer att äga rum på Jontes stuga 13 februari 2014 kl.18.00
samt 18 februari 2014 kl. 18.00
§ 10 ÄMBETSMANNAFEST
Styrelsen diskuterade tema, förtärings alternativ samt föreslog tävlingslekar för
ämbetsmannafesten.
§ 11 ANTAGANDE AV POLICYS
Alkoholpolicyn, arbetsordningen, jämlikhetspolicyn och representationspolicyn
diskuterades.

Justeras:
……………………………………
Emma Kadri

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 2 VT
30 januari 2014
Styrelsen beslutade
Att

anta alkoholpolicyn men att bordlägga arbetsordningen, jämlikhetspolicyn och
representationspolicyn till nästa möte.
§ 12 170-ÅRS JUBILEUM
Ordförande samt Ordförande för sociala utskottet meddelade att de haft möte med
jubileumskommittén angående jubileet. Sponsring av evenemanget diskuterades.
Styrelsen beslutar

Att

överlåta till Jubileumskommittén att planera juridiska föreningens 170-års jubileum.
Denna kommitté kommer bestå av Markus Marttila, Christina Odengran, David
Callermo, Rolla Akkache, Eric Lennerth och Eric Victor Ragnå. Styrelsen beslutar
vidare att vetorätt ska gälla för Markus Marttila och Christina Odengran i samråd.
§ 13 CULPA CUP
Ordförande informerade att Juridiska föreningen anmält ett lag till turneringen. Vidare
diskuterades eventuella efterföljande kvällsaktiviteter.
§ 14 ”SKATTMÄSTARE EMERITUS”
Skattmästaren yrkade att skattmästare emeritus görs till ämbetsmannapost med syfte att
bistå den nytillträdda skattmästaren med bokslutet. Detta gäller terminen efter
Skattmästaren fullgjort sina ordinarie förpliktelser.
Styrelsen beslutade

Att

anta Skattmästarens yrkande.
§ 15 PR/HEMSIDA
Ordförande för administrativa utskottet informerade om den nya hemsidan och
Skattmästaren informerade om budgeten för projektet.
Styrelsen diskuterade hemsidans design och utformning.
Styrelsen beslutade
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Att

kostnaden för den nya hemsidan ska tas från PR-budgeten.
§ 17 BOKSLUT 2013
Skattmästaren informerade om föreningens ekonomiska situation samt förberedelserna
kring bokslutet för 2013.
§ 18 MEMBIT
Ordförande för administrativa utskottet informerade om MEMBIT samt vilka
förändringar systemet resulterat i. Styrelsen diskuterade om utbyte av samtliga
medlemskort bör ske.
Styrelsen ålade Ordförande att kontakta Juridiska föreningen i Lund angående
MEMBIT.
§ 19 NYCKLAR
Vice ordförande föreslog ett nytt system för nyckelutlämning.
Styrelsen diskuterade inköp av dator för både klubbverket och styrelsen.
Styrelsen beslutade

Att

Vice ordförande ska vara ansvarig för både nycklar och nyckelbrickor samt att
Ordförande och Ordförande för administrativa utskottet åläggs att skapa ett datasystem
för nycklar och dyl.
§ 20 ÖVERLÄMNINGAR
Styrelsen diskuterade överlämningar samt vikten av upprätta levande dokument för
varje post i styrelsen.
§ 21 ORDNINGSREGLER
Styrelsen diskuterade vikten av ordningsregler och ”snyggt beteende” i stugan med
tanke på föreningens serveringstillstånd. Vidare poängterades vikten av att respektera
bokad verksamhet som pågår i stugan.
§ 22 FYLLNADSVAL
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Ordförande för sociala utskottet föreslog att Emma Magnusson skulle
fyllnadsväljas till idrottsförman samt att Ellen Sjöberg skulle fyllnadsväljas till
gasqueassistent.
Styrelsen beslutade
Att

välja Ebba Magnusson till idrottsförman och Ellen Sjöberg till gasqueassistent fram till
februaristämman.
§ 23 UTÖKNING AV KLUBBVERKET
Ordförande för sociala utskottet informerade om den nuvarande situationen för
klubbverket samt yrkade på att utöka klubbverket till 40 stycken klubbverkare.
Styrelsen beslutade

Att

utöka klubbverket till 40 stycken klubbverkare.
§ 24 KLUBBVERKET
Ordförande för sociala utskottet informerade om klubbverksutbildningen som
preliminärt kommer att äga rum 17/2. Vidare diskuterades riktlinjer kring klubbverkets
verksamhet samt möjligheten att tillkalla externa vakter.
Styrelsen beslutade

Att

erbjuda varje klubbverkare två läsk de kvällar de arbetar samt, om mat ej tillagas,
erbjuda en Billys pizza var.
inte vidare utreda frågan om externa vakter då polisen bör tillkallas vid de fåtal
tillfällen som tjänsten kan användas. Istället kommer styrelsen aktivt arbeta för att
förbättra samarbetet med polisen.
§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Press Judicata
Distribueringen av Press Judicata diskuterades.
b) Intyg efter recceveckan
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Styrelsen diskuterade möjligheten att erbjuda faddrar och övriga funktionärer intyg efter
avslutad reccevecka.
c) Fika
Styrelsen diskuterade fikarutinerna för kommande termin.
d) Fotografering
Styrelsen diskuterade tid för fotografering av styrelsen.
e) Juridiska föreningen i Lund
Styrelsen diskuterade om Juridiska föreningen i Uppsala ska vara garant för Juridiska
föreningen i Lunds sångbok.
f) Licensavtal för Bokbytardagarsystemet
Styrelsen diskuterade ingående av licensavtal för det datasystemet som Yousef Chakir
skapat för bokbytardagarna.
g) Bankning
Styrelsen diskuterade banknings rutinerna för verksamhetsåret 2014.
h) Brandskydd
Styrelsen diskuterade möjligheten flytta brandskyddsansvaret från Ordförande för
sociala utskottet till Vice ordförande.
i) Ansvar för kvittorullar
Ordförande för administrativa utskottet yrkade på att Skattgruppen ska vara ansvarig för
att kvittorullar till kassan på Jontesstuga finns att tillgå.
Styrelsen beslutade
Att

ålägga Ordförande för administrativa utskottet att inom rimlig tid undersöka hur
adresslistorna för PJ fungerar med institutionen.
Recceförmanen, vid tillfrågan, ska tillhandahålla funktionärsintyg för medverkan under
recceveckan. Begäran av intyg kan dock senast ske under den nästkommande terminen
efter recceveckan.
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ålägga Ordförande och Skattmästare fikaansvar för styrelsemötena under vårterminen
2014.
fotografering av Juridiska föreningens styrelse kommer att ske vid nästa
styrelsemöte.
agera garant för Juridiska föreningen i Lunds sångbok.
bankning ska att ske efter ett upprättat schema samt att inrätta ett sanktionssystem för
det fall schemat inte efterlevs. Ordförande för Juridiska studierådet reserverade sig
mot beslutet.
Vice ordförande ska vara ansvarig för föreningens brandskydd.
anta Ordförande för administrativa utskottets yrkande. Vice Ordförande reserverade sig
mot beslutet på så sätt att det inte får finnas så många kvittorullar i lokalen att det utgör
en brandrisk.
§ 26 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet avslutat.
§ 27 Nästa sammanträde
Styrelsen hänskjuter beslut om nästa möte till PC beslut.
______________________________
Markus Marttila
Ordförande
______________________________
Sophia Astberg
Vid protokollet
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______________________________
David Wedar
Sekreterare

