Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 5 VT 2016
22 mars 2016 kl.16:30

Närvarande:
Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Alice Aronsson

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.16:40.

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

Styrelsen beslutar:
Att välja Alice Aronsson som justeringsman tillika rösträknare för dagens möte.

3 § Val av mötesobservatör
För dagens möte föreslås utifrån turordning fastslagen den 1 januari 2016: Jonas Lårdh som
mötesobservatör.

Styrelsen beslutar:
Att välja Jonas Lårdh 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
Andreas Skjöldebrand
Christina Odengran
Emanuel Bergquist

6 § Fastställning av föredragningslista

Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen från 16-02-23 och 16-03-08 har ännu inte justerats, bordläggs.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
Den 10 mars 2016 beslutade styrelsen:
Att välja Isak Härdin till klubbmästare för ämbetsperioden som sträcker sig fram till 30 juni.

Den 14 mars 2016 beslutade styrelsen:
Att vi beslutar att ha den extrainsatta ämbetsmannadagen den 20 februari 2016 kl.16:00 på
Jontes stuga.

Den 21 mars 2016 beslutad styrelsen:
Att vi på förslag av valberedningen fyllnadsväljer William Örtgren till pubmästare tillika
vice klubbmästare för perioden som sträcker som fram till sista juni 2016.

9 § Meddelanden och rapporter
Vice Ordförande meddelar: Haft möte med FEMJUR:s presidie med Felix. Pratade om
samarbete och föreningarnas relation. Väldigt bra möte. Kom fram till att styrelserna skall ha en
middag ihop, förhoppningsvis även med ELSA. Förmansnätverk- förbereder inför nästkommande
möte. Utreder och utvecklar formatet. Nyckeldatorn funkar fortfarande inte. Ska kontakta vår
kontaktperson i veckan. Ska se över inköp av datorn. Haft kontakt med KD-styrelse om
marknadsföring. Mycket mailkontakter och samtal med ämbetsmän. JF fotboll, haft kontakt med
idrottsgruppen angående lanseringen av dam- och herrfotboll.
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Sekreteraren meddelar: bra möte med seniorskollegiet. Mest löpande arbete med
medlemsmailen etc.

Ordförande för studierådet: Varit på fakultetens utbildningsdag. Det handlade om
problembaserad inlärningsmetod och det var rätt relevant för oss studenter. Intressant. Även varit
på möte i Fakultetsnämnden. Fakulteten har vissa ekonomiska problem och nämnde återigen en
återgång till årsintagning i stället för terminsintagning som en potentiell lösning. Men ännu
långtifrån något konkret. Vi har steppat upp en rad projekt nu inom Studierådet. Årets lärareprojektet drar igång nästa vecka. Vi ska därtill skicka ut en större enkät till alla studenter, och den
ska marknadsföras ordentligt. Dessutom har vi börjat ta fram en strategi för återstoden av terminen
som bl.a. innebär att vi ska skapa "enorm hype" kring Studierådet inför majstämman. Kan även
rapportera att arbetsgruppen för digitala tentor har en förhoppning om digitala tentor på
grundutbildningen 2017, men digitala tentor på vissa fördjupningskurser redan nu till hösten.
Mycket glädjande.

Ordförande för sociala utskottet meddelar: Vi har haft P3 vilket gick väldigt bra, var på det
stora hela en lyckad tillställning även fast det blev problem med garderoben och att Vdala
misslyckades med att hålla koll på vissa allergier. Vi är även inne i slutskedet på förberedelserna
inför halvvägs nu, det kommer nog att bli en väldigt fin tillställning! Halvvägs. Idrotten löper på
bra och vi försöker nu trycka igång damidrotten, men det känns som att responsen är bra och att
vår satsning kommer att fungera.

Skattmästaren meddelar: Vi har haft utbildning för kassan, som gick hyfsat. Åkte en sväng med
gasquegruppen och hämtade en fotovägg inför P3. Gått på Seniorsmöte, det var kul. Skrev avtal
inför Culpa Cup.

Näringslivsansvarig meddelar: Haft föreläsning med polismyndigheten – välbesökt. Avtalet med
Vinge klart. Spons för recceveckan går bra. Ingen huvudsponsor men. Möte med G&D 1 april.
Massa events i april några i maj. W&C verkar löst. Funderar på sätt att försöka locka tillbaka
Lindahl. Ska leta sponsorer i påsk - tung period. Cederqvists bioevent har gått trögt, lägre terminer
välkomna.

Ordförande meddelar: Sedan senaste styrelsemötet har mycket hänt. Den 11 mars var första
mötet med kårsamverkan och vi diskuterade hur det framtida samarbetet ska komma att se ut. Jag
har därför framförallt sedan det senaste styrelsemötet fokuserat på att läsa på och och förbereda
inför att vi den 23e ska börja förhandla fram samarbetsavtalet mellan US, UTN, Rindi, FaS, JF och
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UE. Jag har även arbetat med våra nya lokaler som vi snart ska flytta in i. Det har varit P3, och det
var en otroligt lyckad kväll tillsammans med läkare och ekonomer.

10 § Verksamhetsuppföljning ekonomi

Precis fått huvudboken för februari, bokföringsresursen har varit på semester. Försäljningen ser ut
att ha gått ner i jämförelse med samma period föregående år. Syns framförallt skillnad på
bokförsäljningen, vilket antagligen kan härledas till att Studentbokhandeln och Campus
bokhandeln matchade vårt pris på lagboken. Även spritkostnaderna ovanligt stor, kan kopplas till
att lagret tagit slut och uppdaterats.

11 § IT (diskussion)
Föredragande: IT-förmannen

Hemsidan är krånglig! Underhåll och ändringar kommer vara mycket kostsamma.
Ett stort problem att hemsidan togs fram väldigt dyrt 2014.
Vad finns det för alternativ? Vi bör kanske utreda våra behov, bra forum är förmansnätverket.
Vad har vi idag? Vad har vi för behov? Vad finns det för önskemål?

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt IT att utreda hemsidan.
Att styrelsen ska ta fram nya informationstexter till hemsidan.

Problem med Scholaris/JF Karriärs hemsida, men nu ska det vara redo för uppstart. Starta upp den

Styrelsen beslutar:
Att få upp JF Karriär hemsidan så snart som möjligt.

Behöver få en ny sida om medlemskap på hemsidan. Fotoalbum används inte, kanske kan tas bort?
Kalendarium fungerar inte, tittar på en tillfällig lösning med google calender.

12 § Merchandise (diskussion)
Föredragande: Merchandiseförmannen

250 st tygpåsar beställda, med enfärgat tryck.

Tröjorna: vilken färg, vilket tryck?
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Diskussion: styrelsen diskuterade framförallt färg valet och om vi bör frångå våra föreningsfärger
för något mer lättburet (marinblått). Även användningen av fakultetens emblem diskuterades.
Styrelsen hade splittrade åsikter i frågan.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt merchandise att ta fram tre förslag för omröstningen.

13 § Kårsamverkan – studentombudet (diskussion + beslut)
Föredragande: Felix Wideroth

”Studentombudet finns till för dig som student om du har frågor eller problem kring det som rör
din utbildning. Studentombudet svarar på vilka regler och riktlinjer som gäller vid universitetet
och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått med exempelvis lärare och
institutionspersonal, men också med andra myndigheter som CSN och Försäkringskassan.” (från
US hemsida)

Studentombudet erbjuder en tjänst som vi inte kan kommer att kunna erbjuda själva. Den tillför en
viktig del för Uppsalas studenter genom att erbjuda hjälp med studierelaterade problem som en
studiebevakare inte kan hjälpa till med.

Det är kårgruppens inställning att JF ska vara med och betala för den funktionen och därigenom
också kunna ta del av den tjänsten erbjuda den till föreningens medlemmar.

Diskussion: Diskuterat med UTN och studiebevakaren. Alla är positiva till studentombudet, bra
stöd och t ex UTN har nästan daglig kontakt med studentombudet. Vi bör därför jobba för att få
vara med i det här samarbetet. Även om det är en kostnad, så kommer det antagligen vara en nyttig
kostnad.

Styrelsen beslutar:
Att Juridiska föreningen ska verka för att skriva på avtalet för att vara del i samarbetet med
studentombudet.

14 § Kårsamverkan – Doktorandnämnden (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth

“The Doctoral Board works to ensure that those conducting PhD studies at Uppsala University
are able to do so with security and legal certainty, from admission until disputation.
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The University must make further efforts to achieve a socially acceptable funding of PhD studies,
and to guarantee all doctoral students high quality supervision. Also within the area of working
environment and equality there is much left to do to improve the doctoral education at the
University. The University also needs to more clearly profile and market the competence held by
doctors with their degree from Uppsala.” (från doktorandnämndens hemsida)

Doktorandnämnden är en viktig del för Uppsalas många doktorander varigenom de har möjlighet
att påverka sitt område gentemot fakulteten. Doktoranderna omfattas inte av vad som är en kårs
ursprungsarbete och är således inget krav att vara en del av som kår. Att välja att inte vara med i
DN skulle troligen svida betydligt mer än vad vi skulle ”tjäna” på att inte betala för det. DN är en
mycket viktig del av doktorandernas inflytande och ett beslut att inte delta skulle betyda att alla
doktorander inom juridik skulle förlora möjligheten att påverka gentemot fakulteten.

Att vi ska vara den del av DN kräver även att vi måste införa ett nytt typ av medlemskap i
föreningen, ett doktorandmedlemskap. Det finns ett krav på att alla som sitta i nämnden eller
liknande är medlem i den studentkår som representerar deras område.

Det är kårgruppens inställning att JF ska vara en del av Doktorandnämnden och betala för sin
andel utifrån antalet HST.

Diskussion: Doktorandnämnden är doktorandernas möjligheter att påverka mot universitetet, som
kår för juridiska fakulteten bör vi vara en del av doktorandnämnden.

Styrelsen beslutar:
Att Juridiska föreningen ska vara en del av doktorandnämnden.

15 § Kårsamverkan – representation inom universitetet (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth

Vill verka för en suppleantplats i konsistoriet.

Styrelsen beslutar:
Att Juridiska föreningen ska verka för en suppleantplats i konsistoriet.

16 § Kårsamverkan – Akademiska Senaten (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth
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Akademiska senaten väljs efter den jämkade uddatalsmetoden. Den borde istället väljas utifrån
uddatalsmetoden. Den jämkade uddatalsmetoden har ett betydligt sämre minoritetsskydd och
mindre kårer, som JF, UE, FaS och Rindi missgynnas i förhållande till de större kårerna.

Ekvationen för uddatalsmetoden ser ut enligt följande: J=R/(2*M+1)
Där J= jämförelsetalet, R = antalet HST (i vårt fall), M=tidigare mandat.

Enligt uddatalsmetoden fås det första mandatet vid jämförelsetalet som är det samma som ens
HST eftersom att 2*0+1 = 1 → J=R/1, men vid den jämkade uddatalsmetoden så delas det första
mandatet vid J=R/1,2 Detta gör att mindre partier missgynnas i förhållande tills stora partier då
deras första mandat delas ännu senare. Den proportionella minskningen när man börjar få många
mandat bli mindre och mindre och när US är nere på jämförelsetal som motsvarar det som mindre
kårer har ger det att US lättare för ännu fler mandat innan en mindre kår fått sitt första eller andra.

Styrelsen beslutar:
Att Juridiska föreningen ska verka för tillämpning av uddatalsmetoden.

17 § Kårsamverkan – förslag till ändringar i samverkansavtalet (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth

Diskussion: Diskussion kring avtalsperioden. Diskussion kring om det ska vara ett eller tre år. Ett
år med då att det förlängs om det inte sägs upp. Anledningen är en eventuell osäkerhet kring hur
det blir nu när US ska börja göra om sin organisation mot att bli samarbetsorganet.

Följande ändringar/förtydliganden föreslår kårgruppen bör göras i avtalet:
•

§ 2.1 Något mer kring att alltid sträva efter att utveckla samarbetet. Detta gör en
möjlighet att om en part inte gör sitt jobb trycka på lite extra. Föra in en skrivelse om att
aktivt utvärdera och utveckla.
Att det i avtalet borde finns sagt hur ofta kårsamverkan ska sammanträda.

•

§ 3.3 En specificering kring när valmötet ska hållas, t.ex. under maj månad.

•

§ 3.4 Denna paragraf måste göras tydligare. Ganska oklart i nuläget vad som gäller. Det
behöver klargöras när/hur långt innan valmötet valmötets funktionärer ska tillsättas. Från
3.3 kan lösas att kallelsen ska gå ut minst 31 dagar i förväg samt att det i 3.4 står att det är
mötesordförande som ansvarar för detta. Det bör därför införas när funktionären ska
tillsättas, förslagsvis 62 dagar (2 månader) innan mötet.
Behövs en specifikation om vem som ska tillsätta valmötesfunktionärer. Är det
kårsamverkan eller vem? Ett förtydligande krävs.
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•

§ 3.6a Det finns en hemsida för valmötet där man söker poster. Marknadsföringen kring
detta är riktigt dålig. Borde införas något om att kräva bättre marknadsföring för att nå ut
till fler. www.karsamverkan.se

•

§ 3.8 Återigen här borde stå något om marknadsföring kring detta.

•

§ 3.14 Behövs göras tydligare. När ska utlysning ske? Vem ska sammankalla till
fyllnadsval?

Styrelsen beslutar:
Att verka för föreslagna ändringar.

18 § Husförman (diskussion och beslut)
Föredragande: Felix Wideroth

Vi har en intresserad till posten, som tyvärr gjort en sen anmälan i förhållande till
lysningsperioden.

Förslag till beslut är att vi accepterar den sena ansökan och väljer Jonathan Franzén som
husförman, eftersom inga andra ansökningar inkommit under lysningsperioden.

Styrelsen beslutar:
Att accepterar den sena ansökan och väljer Jonathan Franzén som husförman.

19 § Arbetsordningar
Föredragande: Alice Aronsson

Det är styrelsens ansvar att skriva och hålla arbetsordningarna uppdaterade. Har möte med
förmansnätverket nästa vecka där frågan om arbetsordningar kommer behandlas, förmännen har
fått i uppdrag att ta med underlag för sin verksamhet för att styrelsen ska kunna gå vidare i arbetet
med att ta fram arbetsordningar.

20 § Överlämningspolicy
Föredragande: Alice Aronsson

Idag väldigt varierande kvalité och lägger väldigt mycket ansvar på nyvalda. Ett förslag till en
övergripande överlämningspolicy kommer att tas fram. Vi måste få kontinuitet för att slippa
uppfinna hjulet på nytt hela tiden.

21 § Februaristämman
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Föredragande: Alice Aronsson

Fick i uppdrag av stämman att ordna upp arkivet. Se över möjligheterna att ta hjälp av en
arkivariestuderande, att lämna 18 flyttkartonger med gamla papper till en ensam ämbetsman
upplevs övermäktigt och är troligen anledningen till att arbetet gått ganska långsamt sedan
arkivarieämbetet infördes.

22 § Culpa Cup (diskussion)
Föredragande: Anton Sundberg

Anton, Danne, Jonas, Arash kan spela. Alla som ska spela vill gå på gasquen. Får värvar lite andra
ämbetsmän för att få ihop ett fulltaligt lag.

23 § Majstämman
Föredragande: Alice Aronsson

Bordläggs.

24 § Mail angående verksamhetsutvecklingsbudgeten
Föredragande: Felix Wideroth

Mail från reccekommittén med en motivering. 3 000 kr för introföreläsningslokal eftersom
fakulteten kommer ha sin föreläsning en vecka senare än vanligt. Bör kolla om vi kan få lokalen
gratis istället, men annars bör dessa 3 000 kr godkännas eftersom det är viktigt att vi fångar upp
höstens studenter till recceveckan och att hålla en egen introföreläsning är antagligen den bästa
lösningen.

22 § Övrigt
•

FemJur – utveckla en god relation.
Styrelsen beslutar:
Att ta fram förslag till riktlinjer till hur vi förhåller oss till andra föreningar som
verkar för juriststudenter i Uppsala.

•

Information till fakulteten om oss och kårstatus.
Vi måste informera fakulteten om vad JF gör idag. Ta fram en folder. Idé från Inspektorn
är att JF får komma på fakultetens morgonmöte den 17 maj och berätta om JF i en kvart
och inför det få ut en folder med information om vår verksamhet.

•

Revidering av budget till majstämman
Eftersom vi får bidrag som kår kommer budgeten behöva revideras. Vi kommer behöva
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ha ett ordentligt genomgångsmöte inför stämman.
Styrelsen beslutar:
Att ha genomgångsmöte den 4 maj 2016 kl.09:00.

23 § Mötets avslutande
Ordförande Felix Wideroth förklarar mötet avslutat kl.19:32.
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Justeringsman
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