Dagordning för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
02/10/2014

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas den
femtonde september 2014 kl. 17:00. Trädgårdsgatan 1 sal A007.
Kallade
Ordförande Markus Marttila
Vice ordförande Mary Ohrling
Sekreterare David Wedar
Skattmästare Anton Sahlén
Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran
Studierådets ordförande Sophia Astberg
Näringslivsansvarig Josefin Skyttedal
Vice ordförande i studierådet Anni-Maria Taka
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen valda Mary Ohrling
§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen valde Mary Ohrling
§ 3 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen har gått ut i stadga enlig tid
Styrelsen beslutar
Att

godkänna kallelseförfarandet.
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§ 5 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Styrelsen fastslår föredragnings listan!
§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande: Har varit på balen med resterande styrelsen, det var en succé!
Jubileumskommittén har gjort ett strålande jobb. Han har även varit på
ordförandemöte innan balen.
Vice ordförande: Det har varit mycket problem med borttappade nycklar.
Ordförande för studierådet: Har varit på möte med institutionen. De har matchat
adepter och mentorer till uppstartsprogrammet och har kickoff på söndag. Hon har
även varit på Juromöte innan balen, mötet var inte beslutsfört då lund inte kom.
Ordförande för socialautskottet: Haft klubbverks utbildning för alla nya
klubbverkare.
Skattmästare: Ekonomi arbetet går dåligt, det är ur fas. Avstämningsarbetet ligger
långt bak i tiden. Har sökt kontakt med revisorn för tips hur situationen hanteras.
Näringslivsansvarig: Det har varit mingel kväll hos Lindahl, stora problem med
avhopp. Josefin har kontaktat Lindahls ang sponsorer för skieweek.
§ 9 NORDISK VECKA
CHRISTINA ODENGRAN
Själva veckan har gott bra, kommittén har det det superbra. De har även fixat i
ordning clasonska. Men de har uppstått några problem under veckan. kommittén
har blivit reprimerade av Christina, och har blivit meddelande om vad som var fel.
Det har under veckan varit ämbetsmän som skött sig dåligt, och varit otrevliga mot
både klubbverkare och folk från internationella kommittén. Christina ska prata
med de berörda ämbetsmännen.

§ 10 INTERNATIONELLA KOMMITTÉN - MOTION
CHRISTINA ODENGRAN
BORDLÄGGES TILL MÖTE DEN 9 DECEMBER
§ 11 ÄMBETSMANNAFEST PLANERING
CHRISTINA ODENGRAN
BORDLÄGGES TILL NÄSTA MÖTE
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§ 12 YTTERLIGARE ÄMBETSMANNAUTBILDNING
CHRISTINA ODENGRAN
BORDLÄGGES TILL NÄSTA MÖTE
§ 13 ORDFÖRANDEMÖTE
MARY OHRLING
Styrelsen diskuterar olika förslag som uppkommit på mötet. Diskuterar om vi ska
införa ett veto för sanktioner för den som är ansvarig för personen. Tydligen så har
andra föreningar ett avtal med deras universitet om diplomeringsmiddagen, där de
får ersättning från universitetet för att anordna middagen.
Styrelsen beslutar
att

Uppdraga ordförande att undersöka möjligheten till ett liknande avtal med Uppsala
universitet.
§ 14 STUDIEBESÖK TILL LUND - ANG. KÅR
MARY OHRLING
Styrelsen diskuterar vad vill vi ha ut av studiebesöket i Lund.
Styrelsen beslutade

att

David, Sofia och Josefin närmare ska utreda vad vi behöver veta inför studieresan
§ 15 ELSA-MIDDAGEN
MARY OHRLING
29 oktober - middag med ELSA
Ordförande uppdragas att skaffa en doodle, för att bestämma tid.
§ 16 SKI WEEK
JOSEFIN SKYTTEDAL & ANTON SAHLÉN
Skiweek kräver en tidigare betalning vilket medför att JF behöver ligga ute med
95 000 kronor tills alla betalningar är gjorda. Om resan inte blir av så är förlusten
på att boka 5000 kronor, styrelsen anser att risken är liten att resan inte blir av och
om så är fallet, så anser styrelsen att 5000 kronor inte motiverar att inte försöka
ordna en skidresa.
§ 17 STYRELSEDOKUMENT/REPRESENTATION
JOSEFIN SKYTTEDAL
Näringslivs ansvarig undrar över de interna styrelsedokumenten och vart hon kan
hitta dem, då hon inte har fått tillgång till dem.

Dagordning för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
02/10/2014
Styrelsen beslutar
Att

uppdraga till sekreteraren att skapa en gemensam dropbox för hela styrelsen.
§ 18 SAMARBETSPARTNERS
JOSEFIN SKYTTEDAL
Ett företag har hört av sig och undrar om vi kan etablera ett samarbete med JF.
De har ett event uppkommande som de vill att vi deltar på. Styrelsen beslutade att
inte närvara på det eventet. Men ett samarbete med företaget är intressant
Styrelsen beslutar

Att

Uppdraga till Josefin att återkomma till nästa möte med en utredning om företaget
skulle passa som en samarbetspartner.

19 § LOGGAN
ANTON SAHLÉN
Styrelsen ger Anton mandat att beställa två nya designs alternativ på loggan.

§ 20 ÖVRIGA FRÅGOR
Några studenter på Gotland har hört av sig och är intresserade av att starta en
dotterförening till JF på Gotland. Styrelsen ställer sig positivt till idén, och vill
gärna hjälpa till. Ordförande ska fortsätta hålla kontakt.

