Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde den 15e oktober 2014
Närvarande:
Ordförande Markus Marttila
Vice ordförande Mary Ohrling
Skattmästare Anton Sahlén
Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran
Ordförande för administrativa utskottet David Wedar
Näringslivsansvarig Josefin Skyttedal
Ordförande för Juridiska Studierådet Sophia Astberg
Inspektor Erika P. Björkdahl
Vice ordförande för Juridiska Studierådet Anni-Maria Taka

Vid protokollet: Anni-Maria Taka
Antal bilagor: 0 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Sophia Astberg föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

att välja Sophia Astberg till rösträknare.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Josefin Skyttedal föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Josefin Skyttedal till mötesobservatör.

§ 4 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Alla var närvarande. Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick inte i
stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.

§ 6 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Första och andra protokollet var justerade. Tredje håller på att skrivas.
Styrelsen beslutade
Att

lägga första och andra protokollet till handlingarna och att bordlägga tredje protokollet.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Inga ändringar förelåg.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan utan ändringar.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande informerade om avtalsförhandling med kåren. Ordförande meddelade även
att ämbetsmannafesten den fjärde oktober var lyckad.
Vice ordförande informerade om två händelser under ämbetsmannafesten som kommer
att hanteras samt om en kritisk artikel gällande recceveckan och balen som ERGO
kommer att publicera.
Näringslivsansvarig meddelade att hon har varit i kontakt med flera byråer och
kommer att ha möte med samarbetspartner i nära framtiden.
Ordförande för sociala utskottet informerade om den lyckade ämbetsmannafesten och
att det sociala utskottet hade ett bra utskottsmöte i måndags. Hon informerade om vissa

ändringar i ämbetet SJM.
Sekreterare meddelade om problemet gällande hemsidan. Det saknas en viktig
funktion, nämligen att ta bort annonserna från marknadsplatsen, m.a.o. hemsidan.
Kontakt med V4 har skett och utredning av situationen pågår. JF har fått många nya
medlemmar. Det administrativa utskottets möte kommer att äga rum på söndag.
Skattmästare meddelade att avstämningen inte är i fas. Bokföringsarbetet ligger efter.
Ordförande för Juridiska Studierådet meddelade att Juridiska Studierådet har haft en
kick-off med Uppstartprojektet. Kick-offen var väldigt lyckad. Hon var på mötet med
PRUT igår. Ämnen som diskuterades på mötet var bland annat standardavtal med kåren.
Inspektor informerade om JUSTUS och dess ekonomiska läge. Andrahands försäljning
av böcker på hemsidan diskuterades. Inspektorn betonade dialogen mellan
institutionen och studenterna.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 SPONSORER PODCAST
Näringslivsansvarig meddelade att marknadsföring av sponsorernas evenemang på
podcast skulle kunna tas upp i avtalet. Marknadsföring via podcast diskuterades.
Dessutom diskuterade styrelsen om att vissa upplever podden som en JF-intern kanal.
Vice ordförande föreslog upprättande av en arbetsordning för podcasten.
Sekreterare meddelade om en konflikt mellan podcast och IT-gruppen. Problemet är att
IT inte vill lägga upp podcasten på hemsidan.
Styrelsen beslutade
Att

IT lägger upp podcasten på hemsidan. Vi avvaktar med marknadsföring av
sponsorernas evenemang via podden.

§ 10 MEDIAHANTERING
Vice ordförande informerade att det saknas en struktur gällande mediahantering.
Näringslivsansvarig föreslog att det skulle vara ordförande som skulle kontaktas och
som skulle ha övergripande ansvar för mediarelaterade frågor. Styrelsen diskuterade om
möjliga lösningar.

Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt vice ordförande att formulera ett förslag om mediahanteringspolicy.

§ 11 LOGGAN
Sekreterare informerade om att styrelsen har valt loggan nummer två. Styrelsens
förslag kommer att tas upp på decemberstämman. Att anordna en extrastämma är
onödigt.

§ 12 KV-TRÖJOR
Sekreterare informerade om beställning av kv-tröjor. Sekreterare ansåg att det inte är
en nödvändig kostnad att lägga pengar på tröjor som kommer att användas endast i
några månader. Vice ordförande för sociala utskottet var inte helt överens med
sekreteraren och konstaterade att det finns några klubbverkare som inte har en tröja och
som kan känna sig särbehandlade. Styrelsen diskuterade om prioritering av olika
beställningar.
Styrelsen beslutade
Att

beställa kv-tröjor som kostar totalt under 800kr med moms.

§ 13 LAMPOR
Skattmästare informerade att det finns intresse för en discolampa. Skattmästare
föreslog att vänta till årsskiftet. Styrelsen ansåg att det inte är en rimlig kostnad i
nuläget.
Styrelsen beslutade
Att

inte köpa discolampor under denna hösttermin.

§ 14 LIKVIDATION
Skattmästare informerade om hur det ser ut på olika konton. Det kommer att förfalla
flera fakturor under oktober och november. Styrelsen diskuterade om vilka kostnader
räknas som onödiga. Inspektorn meddelade att hon gärna skulle vilja ha en överblick
över föreningens ekonomi.

§ 15 VALBEREDNING
Skattmästare informerade om valberedningens förslag att göra ändringar i
valberedningens arbetsordning. De föreslår att lägga till tidigare engagemang utanför
JF-engagemang som en merit vid ansökning.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna valberedningens förslag om ändring av arbetsordning.

Valberedningen har nominerat Simon Karnell, Caroline Nordström, Emma Hellberg och
Ellen Smolander till klubbverkare.

Styrelsen beslutade
Att

välja de kandidater som valberedningen nominerat.
Valberedningen har nominerat Tilde Lidén till arkivarie.

Styrelsen beslutade
Att

välja Tilde Lidén till arkivarie.

§ 16 IDROTT
Ordförande för sociala utskottet meddelade att JF kommer att vara med i en
idrottsturnering den femte och sjätte december tillsammans med Uppsala Ekonomerna.
Ordförande för sociala utskottet frågade om det finns intresse för att ragga sponsorer
för eventet. Näringslivsansvarig meddelade att det inte kommer att gå att ragga våra
huvudsponsorer och samarbetssponsorer så pass nära turneringen.

§ 17 ELSA-MIDDAGEN
Ordförande för sociala utskottet meddelade att Jontes är preliminärt bokad den sjätte
och den sjunde november.
Styrelsen beslutade
Att

ha ELSA-middagen den sjätte november och att uppdra åt ordförande för sociala
utskottet att boka Jontes.

§ 18 ÄMBETSMANNAUTBILDNING
Ordförande för sociala utskottet informerade om behov av en
ämbetsmannautbildning. Styrelsen föreslog att skattmästaren håller utbildningen.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt skattmästaren att anordna en extra ämbetsmannautbildning.

§ 19 FACEBOOK

till

Ordförande för Juridiska Studierådet meddelade att det finns ett problem i styrelsens
kommunikation via facebook-konversationer som oftast är långa. Ordförande
meddelade att viktigare informationspunkter borde meddelas via e-mail. Styrelsen
diskuterade om kommunikationsbristen inom styrelsen. Dessutom diskuterade styrelsen
om i vilka frågor får styrelseledamöter ta beslut utan styrelsens beslut. Ordförande
föreslog att tillsätta några styrelseledamöter för att skriva ett dokument om vilken
befogenhet styrelseledamöterna har och vilka beslut som tas i styrelsen.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt ordförande för Juridiska Studierådet att skapa ett nytt diskussionsverktyg
samt att uppdra åt ordförande, vice ordförande och ordförande för sociala utskottet att
förbereda ett dokument för kommunikationsrutiner för styrelsen.

§ 20 SKIWEEK
Skattmästare informerade om att det finns ett event på facebook för JF:s skiweek.
Skiweek har även marknadsförts på hemsidan. Skattmästaren informerade om behöv av
en effektiv marknadsföring samt sponsring.
Näringslivsansvarig meddelade att tyvärr kan inte Lindahl sponsra skiweek i år. MSA
har fått liknande förfrågningar från föreningar och därför kan de inte heller sponsra
skiweek. Det ser inte så ljust ut gällande sponsringen. Vice ordförande informerade att
Karnov skulle kunna vara intresserad av att samarbeta med JF.

§ 21 LUND
Ordförande för Juridiska Studierådet informerade att hon har mailat Lunds juridiska
föreningens ordförande gällande Lund-resan men ej fått svar än. Ordförande kommer
att ta upp saken med Lunds ordförande imorgon.

§ 22 SPONSORER
Näringslivsansvarig informerade om ett eventuellt samarbete med The Scholar. Hon
meddelade att möte med vissa samarbetspartner kommer att äga rum.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt Näringslivsansvarig påbörja ett eventuellt samarbete med The Scholar.

§ 23 JURISTJOUREN
Näringslivsansvarig meddelade att Familjens jurist är intresserad av att samarbeta med
juristjouren samt att ha ett seminarium varje termin. Juristjouren funderade på
marknadsföring av eventuella evenemang med Familjens jurist, att marknadsföringen
inte krockar med avtal med samarbetssponsorer. JF kan inte ha Familjens jurists logga

på hemsidan eftersom den ej är JF:s samarbetspartner.

§ 24 VICE HUSFÖRMAN
Philip Trobeck har föreslagit att utse Markus Corell som vice husförman för resten av
den här terminen. Han skulle söka posten som husförman. Meningen var inte att skaffa
en ny post utan det endast behövs någon att hjälpa till.
Styrelsen beslutade
Att

tillsätta ett tillfälligt ämbete av vikarierande karaktär som gäller till 14 december.
Markus Corell väljs till detta ämbete.

§ 25 ERGO
Ordförande informerade om artiklar som kritiserar JF för kränkande tema på
recceveckan samt för ett diskriminerande spex på balen. Markus föreslår att låta vice
ordförande
och
ordförande
att
skriva
ett
svar
till
ERGO.

Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt ordförande och vice ordförande att skriva ett svar till ERGO.

§ 26 KONTAKTDAGEN
Ordförande informerade om möjligheten att delta i Kontaktdagens bankett. Ordförande
frågade vem som kan stå och representera JF på Kontaktdagen. Styrelsen diskuterade
om att ha merch och en lottning på Kontaktdagen.

§ 27 MUSIKHJÄLPEN
Ordförande informerade om ett eventuellt deltagande i Musikhjälpens tävling och
marknadsföring tävlingen.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt PR att styra detta.

§ 28 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet för avslutat.

§ Nästa sammanträde
Sker den 27/10 kl 17.30 på Jontes.

______________________________
Markus Marttila
Ordförande

______________________________
Anni-Maria Taka
Vid protokollet

______________________________
David Wedar
Sekreterare

