Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 8 HT 2015
17 november 2015 kl.19:00

Närvarande:
Ordförande: Christina Odengran
Vice ordförande: Alice Aronsson
Sekreterare: Hannah Arvidsson
Skattmästare: Fredrik Jonasson
Ordförande för sociala utskottet: Filip Lindell
Studierådets ordförande: Arash Moosavian
Näringslivsansvarig: Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat kl.19:19.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Alice Aronsson föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Alice Aronsson.

3 § Val av mötesobservatör
Arash Moosavian föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Arash Moosavian.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har gått ut stadgeenligt.
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Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelse förfarandet.

5 § Adjungeringar
-

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
27 oktober och 9 november är ute på justeringsrunda, protokollen bordläggs.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
14 november Styrelsen beslutade:
Att enbart lysa en (1) vice skatt istället för tre (3).

9 § Meddelanden och rapporter

Vice ordförande meddelar: Har varit på möte med arrangörer av professorskampen. Har mailat
Torbjörn Ingvarsson om eventuellt deltagande. Har även mailat Laila Zackariasson. Två st. skall
representera juridiska institutionen. Eventet går ut runt 23e november. Har haft JoM-möte. Pratade
om jämlikhetspolicyn och recceveckan VT16. Idé om panelsamtal/föreläsning om bekämpning av
terrorism och demokratibygge. Har mailat Mattias Dahlberg om förslag på professorer och
doktorander för deltagande. Har fått svar och skall få vidare. Ev boka sal x på universitetshuset?
Åsiktstorg på Jontes för organisationsöversynen. Var inte så många deltagande.

Ordförande för sociala utskottet meddelar: Haft utskottsmöte. Skiweek biljettsläpp har skett
och 41 av 48 platser gick på en timme. Buss har bokats. Släppt biljetter till sångbokssexan, anmäl
er om ni vill gå. Fredrik och Marcus från JF Sthlm kommer, vilket blir kul. Varit i kontakt med
miljönämnden. Skrivit avtal angående civilrättsgasquen Varit med i pod. Opererat handfatet på
Jontes, det borde köpas en sil till handfatet så att inte stora saker åker ner i avloppet.
Ordförande meddelar: Kontaktdagen 10/11: mycket trevligt och kul att det var sådant drag i
montern. Delade flyers och fick in 95 omregistreringar. Seniorsmöte 11/11: två seniorer närvarade,
fyra från styrelsen, inspektor och proinspektor. Givande diskussioner, pratade bl a om hur vi ska
hantera Membit och lokalsituationen. Möte med CQ 12/11: gick jättebra, planerade event.
Åsiktstorg på Jontes 12/11: ganska obesökt men de som kom kommer nog att inkomma med bra
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input! Ska träffa Torbjörn på UAF tillsammans med Alice och Erika imorgon. Diskuterat att ta in
extern mötesordförande till stämman, mer om det under övriga punkter.
Ordförande för studierådet meddelar: har haft kick-off med Studierådet, där studiebevakare
höll en utbildning om mötesformalia, härskartekniker m.m. följt av gemensam middag. PM-stuga
för T1 har ägt rum precis innan styrelsemötet. Även möte med Fakultetsnämnden, som bl.a.
beslutade inrätta ett institut för utbildningsrätt. Intressant men inte omedelbart relevant för JF.

Näringslivsansvarig meddelar: har redigerat offerten. MSA och Cederquist klara för samarbete i
vår. Frukost med Linklaters 25 nov och julbord med Cederquist 30 nov. Har skickar in
ämbetsbeskrivningar för vice PR och Vice N-liv. Har haft möte ang JF karriär och satt igång plan
för lansering av nya sidan. N-livsgruppen ska ha fasta mötestider och ska nästa vecka börja lägga
upp ett schema för vårens event.

Skattmästare meddelar: arbetat med budgeten, haft möte med pro-inspektor om detta där även
lite annat behandlats. Bokfört och fixat det löpande också.

Sekreterare meddelar: har haft utskottsmöte, tyvärr få närvarande. Seniorsmöte, bra diskussion
om lokalfrågan och membit. Fixat skruv från IKEA, gratis. Försöker fortfarande boka möte med
membit, skickat förslag på tider. Hanterat många medlemsärenden och kontaktat de som fått sina
kort returnerade. Kallelsen till stämman.

10 § Budget 2016 till stämman
Föredragande: Fredrik Jonasson

Har haft möte med Rolf angående budgeten. Han tyckte att det såg bra ut. Vi har dock en tight
budget inför nästa år pga. av att klubb- och caféförsäljningen har gått ner avsevärt. Styrelsen har
gått igenom varje post i budgeten för att se var vi kan skära ner. Vi skalar bl a budgeten för
styrelsekickoffen med hälften. Budgeten har även skurits ner på många andra ställen för att hålla
nere kostnaderna för att hålla lite marginaler, särskilt viktigt med tanke på den något osäkra
lokalfrågan. Uppskattade utdelningar i budgeten är osäkra och därför är det inte önskvärt att ha en
budget som går +/- 0. Diskussion uppkom kring de 10 000kr som förra året tillsköts budgeten för
nordisk vecka för buss och lokal till sillis på stämman i december 2014.

Omröstning: sänkning av NV:s budget med 5 000 kr eller 10 000 kr
5 000 kr: 3
10 000 kr: 4
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Styrelsen beslutar:
Att i sitt budget förslag till stämman sänka budgeten för nordisk vecka med 10 000 kr.

Reservation:
Ordförande för sociala utskottet reserverar sig mot det beslutet angående nordisk veckas
budgetpost, med följande motivering:

"Att sänka anslaget till nordisk vecka är en nödvändighet för att behålla balans i budgeten,
jag reserverar mig mot beslutet att sänka det med 10 000 kr istället för 5 000 kr därför att det har
tagits utan tillräcklig beredning om vad det konkret kommer att innebära för verksamheten. Med
goda skäl befarar jag att det kommer flytta veckans verksamhet till lokaler som varken är
attraktiva eller har nog med utrymme för att komma föreningens ordinarie medlemmar till
nytta. Det är olyckligt, speciellt då internationella kommitteen och föreningens i stort vill
tillgängliggöra verksamheten till en större mängd medlemmarna än tidigare skett.”

11 § Informationspunkt kårarbetet till stämman
Föredragande: Christina Odengran

Kort infopunkt om det pågående arbetet.

12 § Verksamhetsplan till stämman
Föredragande: Christina Odengran.

Gått igenom den nya strukturen som bättre ska kunna användas i verksamheten och även
underlätta vid arbete med verksamhetsberättelsen i framtiden.

13 § Motioner till stämman

Ska styrelsen ta upp till stämman och vad i så fall?

Revidering av sångboken. I så fall måste vi ta fram information om kostnader för att en relevant
diskussion kan hållas. Framförallt den eventuella värdeförstöringen bör stämman få uttala sig om.
Fortsatt diskussion via mail.

Motion om spexämbete behöver inte tas upp på stämman eftersom det rör ett ämbete kan styrelsen
själva besluta om det.

Revisorsfrågan, frågan diskuteras via mail till imorgon.
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Extra insatt styrelsemöte där styrelsen diskuterar vår ställning till inkomna motioner? Eventuellt
den 1 dec. men vi bordlägger beslut till nästa styrelsemöte, eftersom vi ännu inte fått in några
motioner.

14 § JF-profil på Facebook
Föredragande: Jonas Lårdh

Förslag: uppdra åt PR att skapa en ”jf-person” (aka ”kontaktpersson”) på facebook som kan vara
medlem i terminsgrupper etc. och kan vara vän med folk.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt PR att skapa en ”jf-person” på facebook som kan vara medlemmar i
terminsgrupper etc. som kan vara vän med folk. Inlogg ska endast innehas av styrelsen och
PR.

16 § 5 majprotokollet

Efterlyses hos tidigare sekr. då det inte har hittats. Ännu ingen respons.

15 § Övrigt
•

Avtalsförslag om "extern redovisningsresurs"
Hemläxa: att hela styrelsen läsa igenom tills styrelsemötet den 23 november.

•

Event med lärare med paneldiskussion om terrorbrott
Mailat med Mattias Dahlberg och fått förslag på lärare som är passande att delta. Ian
Cameron, Anna Jonsson Cornell och Jane R. har föreslagits utifrån deras yrkesmässiga
arbete. Datum ännu inte spikat, men ska försöka driva på det så att det blir snart. Förslag
till datum är 9 december. Då det är studierelevant ansåg ordförande för studierådet att
eventet borde anordnas av studierådet.

Förslag till beslut: att genomföra paneldiskussionen, preliminärt på föreslaget datum.

Styrelsen beslutar:
Att genomföra paneldiskussionen, preliminärt på föreslaget datum.
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•

Vänmiddag med ELSA
ELSA bjuder på fest på Jontes den 2 december.

•

Avtalet om extern bokföringsresurs
Klausul i avtalet som förutsätter godkänd budget post på stämman.

•

Budget för programsekreterare
Går under näringsliv.

•

Sista mötet för terminen
Måndagen 14 december kl.15:00.

•

Extern stämmoordförande
Uteslutet att det är någon som söker ämbeten. Fundera över kompetenta juriststudenter.
Eventuellt deala lite med ELSA eller UE och föreslå utbyte av tjänster.

•

Öl med de nya styrelsen den 14 december
Styrelsen är för! Kl.20.00 efter professorskampen.

16 § Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl.22:41.

____________________________
Ordförande
Christina Odengran

____________________________
Justeringsman
Alice Aronsson

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

