Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde den 27e 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
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
Christin Odengran föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

att välja Christina Odengran till rösträknare.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Mary Ohrling föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Mary Ohrling till mötesobservatör.

§ 4 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Alla förutom en styrelseledamot var närvarande. Kallelsen med
föredragningslista utgick inte i stadgeenlig tid.

preliminär

Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 5 ADJUNGERINGAR
Det föreslogs att Andreas Carlsson och Eric Nilsson skulle ges närvaro- och talerätt på
mötet.
Styrelsen beslutade
Att

ge Andreas Carlsson och Eric Nilsson närvaro- och talerätt.

§ 6 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Det tredje protokollet är justerat. Det föregående protokollet håller på att justeras.
Styrelsen beslutade
Att

lägga tredje protokollet till handlingarna och att bordlägga fjärde protokollet.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande för sociala utskottet föreslog att ”Sen lunch med PK” skulle läggas
tidigare.
Näringslivsansvarig föreslog att ”Samarbetspartner” skulle läggas till som en
ytterligare
punkt på föredragningslistan.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande informerade om sin närvaro på Juridiska Studierådets möte. Även kåren
hade en representant på mötet. Ordförande har varit i kontakt med Juridiska
föreningens ordförande i Stockholm angående Stockholms bal men har inte fått svar än.

Vice ordförande meddelade att JOM gruppen önskar i framtiden bidra med feedback
på reccekommiténs val av lag gällande jämlikhets- och mångfaldsperspektivet.
Skattmästare meddelade att han har varit bortrest i en vecka och att det finns ingenting
akut att informera om.
Ordförande för sociala utskottet meddelade att afterschool med pubquiz hade varit
väldigt trevlig och populär. Dessutom meddelade hon att diplomeringsmiddagen hade
varit lyckad.
Sekreterare informerade om ett super mysig admin-möte. Han informerade om att
skärpning med överlämningar inom admin-gruppen behövs och därför kommer en
ämbetsmannabeskrivning skrivas för varje post. Deadline för överlämningsdokument är
den 14e december. Sekreterare meddelade att JF har fått många nya medlemmar och att
kontakt med universitet gällande tillgång till kontaktlistor har skett. Ett nytt avtal
gällande adressuppgifter för studenter ska tecknas med universitetet, det kommer dock
behöva begränsas gällande användningsområde.
Näringslivsansvarig informerade om mötet med Cederquist och att Cederquist vill
fortsätta samarbetet med JF. Hon meddelade att ett möte med en potentiell ny sponsor
Delphi kommer att äga rum. Hon informerade om morgondagens åklagarföreläsning
samt event med The Scholar och Cederquist. Dessutom har hon haft fortsatt kontakt
med The Scholar.

§ 9 SEN LUNCH MED PK
Det föreslogs att Sara Graner Tyllman skulle ges närvaro- och talerätt.
Styrelsen beslutade
Att

ge Sara närvaro- och talerätt.

Ordförande informerade om Sen lunch med PK:s program som hade varit väldigt
kränkande mot juriststudenter i övrigt samt särskilt kränkande mot en juriststudent.
UPS:s minimala ursäkt motsvarar ej kränkningen. Styrelsen diskuterade om möjliga
åtgärder. Det föreslogs att ordförande och vice ordförande skulle delta i UPS:s
styrelsemöte samt att styrelsen skulle skriva ett brev till UPS. Sekreteraren informerade
om intresset att delta i UPS:s styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
Att

tre styrelseledamöter kommer att representera JF på UPS:s styrelsemöte.

§ 10 SAMARBETSPARTNER
Näringslivsansvarig informerade om ett nytt avtal undertecknats med Hannes
Snellman samt att JF kommer att marknadsföra Entrepreneurs Academy via JF:s
kanaler.

§ 11 MEDLEMSKAPSDAGAR
Sekreterare informerade om sitt förslag om medlemsdagar med mottagningstider varje
tisdag och torsdag och ett rullande schema. Med andra ord skulle varje styrelseledamot
sitta på Jontes i två timmar var tredje vecka och ta emot nya medlemmar och svara på
frågor. Dessutom skulle en mailadress skapas för de nya medlemskapen och hela
styrelsen skulle ha tillgång till mailet. Ordförande betonade vikten av att marknadsföra
medlemsdagar.
Styrelsen beslutade
Att

styrelsen kommer att sitta på Jontes och ha mötestider och svara på frågor gällande
medlemskap.

§ 12 SÅNGBÖCKER
Vice ordförande informerade om mötet med Jom-gruppen gällande vissa kränkande
låtar i JF:s sångböcker. Styrelsen diskuterade om olika möjliga lösningar och om en
eventuell revidering. Styrelsen var överens om att göra en revidering inför nästa nya
beställning och att de redan beställda böckerna skulle säljas. Ordförande föreslog att en
låt om en viss professor på fakulteten skulle rivas ut, m.a.o. att riva ut en sida i varje
sångbok. Dessutom tyckte ordförande att en anmärkning till sångbokskommittén skulle
ges. Vice ordförande ansåg att Jom-gruppen borde skriva en lista om allt som inte är
okej enligt deras mening. Ordförande för sociala utskottet ansåg att
sångbokskommittén borde uppmuntras att delta i utrivningen. Hon poängterade att det
är viktigt att ha en plan om hur revidering kommer att ske i framtiden samt lägga till
detta i vice ordförande – postens överlämningsdokument.
Styrelsen beslutade
Att

påbörja ett utrivningsförfarande gällande vissa sånger i sångboken. Vidare kommer det
till sångbokskommittén att poängteras att styrelsen anser att inkluderandet av dessa
sånger var olämpligt. Styrelsen bjuder in de adjungerade att delta i
utrivningsförfarandet.

§ 13 STADGEREVIDERING
Ordförande för sociala utskottet informerade om brister i stadgan och om behovet av
vissa omformuleringar. Enligt hennes mening bör vissa delar i stadgan tas bort,
exempelvis kapitlet om seniorskollegiet. Behovet för seniorskollegiet diskuterades i
styrelsen.
Styrelsen beslutade
Att

uppdra åt ordförande för sociala utskottet att vidare kolla på stadgan inför
decemberstämman.

§ 14 STÄMMAN
Ordförande föreslog att fastställa att decemberstämman kommer att äga rum den
sjunde december i Brusuwitzsalen.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna att hålla decemberstämman den sjunde december i Brusuwitzsalen.

§ 15 LUND
Ordförande meddelade att han har haft kontakt med juridiska föreningens styrelse i
Lund gällande ett studiemöte och att även kontakt med andra juridiska föreningar har
skett. Ordförande informerade om problem med datumen och om
kommunikationssvårigheter. Mötet kommer eventuellt äga rum nästa termin istället.

§ 16 DIGIEXAM
Ordförande informerade om att han och ordförande för Juridiska Studierådet har haft
kontakt med Digiexam. Ordförande meddelade att ett möte med Digiexam kommer att
äga rum imorgon.

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

§ Nästa sammanträde
Sker den 10/11 kl 17.30.

______________________________
Markus Marttila
Ordförande

______________________________
Anni-Maria Taka
Vid protokollet

______________________________
David Wedar
Sekreterare

