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Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 4 VT 2016
8 mars 2016 kl.16:30

Närvarande:
Ordförande:

Felix Wideroth

Sekreterare:

Hannah Arvidsson

Skattmästare:

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Arash Moosavian

Näringslivsansvarig:

Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Ordförande Felix Wideroth förklarar mötet öppnat kl.16:38.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
För dagens möte föreslås enligt turordning fastslagen den 1 januari 2016: Jonas Lårdh som justeringsman tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar:
Att välja Jonas Lårdh som justeringsman tillika rösträknare för dagens möte.

3 § Val av mötesobservatör
För dagens möte föreslås med avvikelse från turordning fastslagen den 1 januari 2016: Anton
Sundberg som mötesobservatör.

Styrelsen beslutar:
Att välja Anton Sundberg som mötesobservatör för dagens möte.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
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Kallelsen har inte gått ut stadgeenligt.

Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarande.

5 § Adjungeringar
Sarah Åbonde
Sven Olsson
Andreas Skjöldebrand

6 § Fastställning av föredragningslista

Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från den 23 februari 2016 ute på justering.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut

Den 2 mars 2016 beslutade styrelsen:
Att vi höjer hyra av lokal i budgeten till 124 000

Den 2 mars 2016 beslutade styrelsen med ändring av tidigare beslut:
Att Arvodering av samtliga styrelseledamöten i KD ska utgå med 990 kr/person samt;
Att det ska gälla från och med 2015 års styrelse.
Näringslivsansvarige avstod pga. jävssituation.

Den 28 februari 2016 beslutade styrelsen med ändring av tidigare beslut:
Att styrelsen väljer att inte ta ställning till de alternativa kapitlen 4 om stämma eller kår.

9 § Meddelanden och rapporter:

Ordförande för sociala utskottet: Jag var på föreläsning med Hatem Sjunghamn, trist med lite
lite folk men det var verkligen en superintressant föreläsning. Sen rullar klubb och pub på, inga
större konstigheter där. Vi har fått kämpa lite med hygienföreskrifterna då vi misslyckats där tidi-
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gare, men jag och klubbmästeriet har uppdaterat våra rutiner så nu ska det vara lugnt. I övrigt är
det mest förberedelser just nu inför alla de fantastiska gasquer som vi står inför nu mars/april!

Skattmästaren meddelar: Den reviderade reviderade budgeten röstades igenom på stämman. Jag
har haft möte med reccekommittén och ordf. soc. Jag har ändrat försäljningen av alkohol i iZettle
så att man kan se exakt hur mycket av allt som säljs.

Ordförande meddelar: De senaste två veckorna har flutit på bra. Vi har haft februaristämma där
vi haft första läsningen av de nya stadgarna. Vidare fortsätter arbetet med att vi nu ska bli kår, det
är mycket saker som ska göras. Jag har även kört ett CV-fotograferingsevent på Jontes. Det var
mycket lyckat med många som kom.

Sekreteraren meddelar: Bokningssystemet har löst sig! IT-kunnig klubbverkare hittade problemet, som har härletts tillbaka till när hemsidan hackades 17 maj 2015. De vill också komma till
nästa styrelsemöte och prata om hemsidans framtid. P3-biljettsläppet föregicks av många panikartade mail om medlemskort, men det hanterades bra och med stöd av resten av styrelsen. Stämman
den 28/2 fortlöpte smärt fritt och stämmoordförande gjorde ett bra jobb! Enda posten i administrativa som inte valdes var biträdande layout ansvarig för PJ och efter stämman har vi tyvärr haft avhopp på posterna för stipendiumansvar och husförman. Deltog på kårsexan var mycket rolig och
ett kul initiativ! Haft utskottsmöte. På mötet godkände jag att Juristjouren köper in en telefon ny
telefon för 299kr då de gamla slutat fungera helt eller glappar. Juristjouren hade också rekordmånga sökande, hela 54 stycken, det finns alltså goda möjligheter att utöka verksamheten med
bättre lokaler. Kontaktat Kammarkollegiet och fått svar angående urkunden. Publicerat lysningarna för fyllnadsval.

Ordförande för studierådet meddelar: Haft kontakt med föreläsare på polisen om att hålla en
föreläsning senare i vår. Håller på att leta efter passande datum för detta. Varit på möte i Utbildningsutskottet och diskuterat PM-stugorna. Fakulteten hade en del frågetecken som behövde rätas
ut. Skrivit PJ-artikel där jag förklarar hur studiebevakningen påverkas av beviljad kårstatus. Jag
blev även inbjuden till ett panelsamtal på Uppsala forum för demokrati, fred och rättvisa, som
handlar om vilken syn på juristrollen m.m. som förmedlas i utbildningen.

Näringslivsansvarige meddelar: Haft möte med näringslivsgruppen. Lämnat in annonser till PJ
Börjat skriva dagbok. Haft föreläsning med Hatem Sjunghamn – få besökare. Föreläsning med polisen – ca 30 anmälda. Event med Cederqvist 29 mars. Roschier och MSA förväntas ha event i
april. Vinges avtal förhandlas, ny HR. G&D ska eventuellt sponsra sittningar istället för events
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Vice ordförande meddelar: (frånvarande).

10 § Verksamhetsuppföljning ekonomi
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson

Inget nytt att meddela.

11 § Marknadsföring av Nordisk Vecka (diskussion)
Föredragande: Int. sek.

Diskussion: balanserad marknadsföring för att nordisk vecka – ska framställas för vad det är –
både föreläsningar och fest. Viktigt är dock att alkohol aldrig står i centrum.

12 § Stipendium, villkorsändring
Föredragande: Hannah Arvidsson

Kammarkollegiet har uttalat följande angående urkundens föreskrift om maxbelopp:
”I detta fall synes stiftelsens ändamål vara att dela ut stipendier om högst 800 kronor per stipendiat. Förmodligen anger även stiftelsens föreskrifter till vilka personer stipendier får delas ut, t.ex.
jur.stud. vid Uppsala universitet, samt möjligen också att det endast är avkastningen som får användas till stipendier.

Att ändra på något av detta kräver Kammarkollegiets tillstånd,
permutation, jfr. stiftelselagen (1994:1220).”

I år har vi 44 000 kr att dela ut vilket om urkunden följs skulle resultera i 55 stipendier av ett
ganska menlöst belopp.

6:1 st. 2 stiftelselagen – ”Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter…”

Från här kontaktar vi stipendiekansliet som förvaltar oss och frågar om deras inställning och om vi
kanske kan hävda 6:1 st. 2 stiftelselagen på vår situation.

Villkorsändring: omvandla 800 kr enligt dagens index (dvs. 15 000 kr) och sen föra in en indexreglering i villkoren. Sekreteraren formulerar ett ändringsförslag.
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Omvandling av utländska betyg. Viktigt att det blir objektivt. Förslaget är krav på bifogad motsvarighetsbedömning med urkundskvalitet.

Styrelsen beslutar:
Att ordförande ringer stipendiekansliet angående maxbeloppsproblemet;
Att uppdra åt sekreteraren att formulera ändringsförslag till Kammarkollegiet, samt;
Att i ansökan bifoga en motsvarighetsbedömning med urkundskvalitet för eventuella utländska betyg.

13 § Fotografämbetet
Föredragande: Hannah Arvidsson

Det har uppkommit ett intresse för posten som fotograf, kanske skulle det vara praktiskt att tillsätta
en extra, som stöd det skulle kunna ge bättre täckning på t ex sponsorevent.

Tidigare praxis har varit att nya ämbeten inte tillsätts mellan stämmor, men finns inget direkt hinder enligt ordalydelsen stadgorna. Här är det dock inte fråga om ett helt nytt ämbete eller en ny
verksamhet utan bara att utöka fotografämbetet från att vara en till att vara två, men vi kanske ändå
bör avvakta till majstämman.

14 § Kvitton (Beslut)
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson

Förslag: att redovisa för kortanvänding på styrelsemötena.

Diskussion: styrelsemedlemmarna som inte har något betalkort ser inget behov av en sådan formell redovisning, eftersom större inköp ändå behandlas på mötena i förväg. Vilka inköp som
gjorts under en månad kan redovisas genom mail utskick från skattmästaren.

Styrelsen beslutar:
Att inte redovisa för kortanvänding på styrelsemötena.

15 § Verksamhetsutveckling (Diskussion):
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson

Diskussion om vilka krav som ska ställas för att kunna erhålla ”bidrag” ur verksamhetspotten.
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Krav bör vara kunna presentera en budget och proportionerlig medlemsnytta per krona.

16 § Arbetsordningar
Föredragande: Alice Aronsson

Bordlägger.

17 § Överlämningspolicy
Föredragande: Alice Aronsson

Bordlägger.

18 § Februaristämman
Föredragande: Alice Aronsson

Bordlägger.

19 § Kårsamverkan (information)
Föredragande: Felix Wideroth

På fredag hålls inledande möte med kårsamverkan, för påbörja en relation. Längre fram under våren kommer avtalsförhandlingar bli aktuella.

20 § UBBO (information)
Föredragande: Felix Woderoth

Bra möte idag och bra genomförd presentation. UBBO verkade positivt överraskade av vilken
verksamhet vi faktiskt bedriver idag.

21 § Vägen till kår (information)
Föredragande: Felix Wideroth & Alice Aronsson

Arbetsgruppen hade möte i torsdags där man diskuterade vilket som är nästa steg. Lite allmänt om
vad som togs upp:
•

Centralt är hur styrelsen organisation ska se ut framöver, ur den diskussionen utmynnade
att styrelsen under våren ska föra dagbok för att kartlägga vilken arbetsbörda som finns
idag.

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

7
•

Arvodering diskuterades, lutar mot två heltidsarvoderade. Kollar en del på upplägget med
1Q och 2Q på nationerna.

•

Nytt förslag är att enbart förmän väljs på stämma och sedan tillsätter förmännen tillsammans med valberedningen arbetsgrupperna.

•

Nuvarande studiebevakarens kontor på Munken diskuterades och vi hoppas att vi kan få
ha kvar den för mottagningstider etc.

•

Studierådets och dess verksamhet diskuterades och om det bör förändrats på något sätt,
kanske utökas.

•

Åsiktsprogram måste tas fram, till i år viktigast att vi får fram kärnåsikterna och sedan till
juli 2017 ta fram ett fullfjädrat åsiktsprogram.

•

Föreningen USMOS och medlemssystemet Melos diskuterades.

•

Marknadsföring och information diskuterades, vi måste vara lättillgängliga. Hemsidans
funktion är inte tillfredställande idag och vi bör se över den. Tjänstetelefoner kommer behövas.

22 § Lokalfrågan (information)
Föredragande: Felix Wideroth

Kontraktsförslag har efterfrågats för Övre Slottsgatan 6, men vi har inte fått något. Så vidare diskussion får tas i framöver.

23 § Recceveckan och inskrivning (information)
Föredragande: Anton Sundberg

Information: inskrivningen har flyttats fram till samma vecka som undervisningen börjar, vilket
skapar problem för recceveckan. Recceveckan kan också bli mindre pga. att reserverna inte kommer vara med. Diskussion måste tas med fakulteten, möte ska planeras in.

24 § Livsmedelshygien (information)
Föredragande: Anton Sundberg

Uppdaterat café- och klassfestmanualerna samt satt upp nya direktiv i köket vad man ska tänka på.
Väldigt viktigt att en god nivå upprätthålls.

25 § Medlemshantering (information)
Föredragande: Hannah Arvidsson
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Sekreteraren gick igenom rutiner för medlemsmailen och utfärdande av tillfälliga kort.

26 § Övrigt
•

Böcker (gamla upplagor)
Styrelsen beslutar:
Att inte sälja de gamla upplagorna för 10 kr/st, samt;
Att ordna ett facebook event för bokloppis på facebook.
Skattmästaren reserverar sig från beslutet.

•

P3-förfest
Styrelsen beslutar:
Att ha förfest inför P3 hos Jonas Lårdh.

27 § Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl.20:03.
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Ordförande

Justeringsman

Felix Wideroth

Jonas Lårdh
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