Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 08-11-2016 kl.16.30

Kallade:

Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Hedvig Lind

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Skattmästare.

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö från § 15

1 § Mötets öppnande
Felix Wideroth förklarade mötet öppet: 16.40

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Förslag: Hedvig Lind
Styrelsen beslutar:
Att välja Hedvig Lind

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Daniel Ruiz Nilsson
Styrelsen beslutar:
Att välja Daniel Ruiz Nilsson

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut en dag för sent
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
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5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista

Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande rapporterar:
Det har varit två roliga veckor med mycket som hänt. Många olika möten gällande olika
saker. Bland annat har jag träffat Margareta, Doktorandrådet samt Studenthälsan. Vidare
har jag varit på Gotland och träffat vår systerkår, Gotlands studentkår Rindi. På Gotland
hade vi möte med Kårsamverkan samt USMOS. Jag och Hedvig har även stått på Munken
och pratat om föreningen samt enkäten för åsiktsprogrammet. Jag har även tillsammans
med Hedvig arbetat mycket med verksamhetsplanen för 2017 samt arbetet med Hedvig och
Daniel gällande budget.

Kontaktdagen 2016 har även gått av stapeln den 4 nov och det var mycket lyckat. Jag var
med under dagen samt kvällen och representerade föreningen. Söndag den 6e nov var det
Gustav den andre Adolf firandet och jag deltog där och representerade JF. Det var även
fakultetsnämndsmöte måndagen den 7e nov där jag deltog tillsammans med Felix Olin.

Skattmästare rapporterar:
Jag + Hedvig har haft möte med ny bokföringsresurs
Budgetarbete med
Ämbetsmannautbildning
Skickat fakturor
Möte med Söderberg och Partners
Bankat pengar
Budgetmöte med Felix+Hedvig
Ämbetsbeskrivning
Budgetmöte ft. Hedvig+Felix
VP
Ämbetsmannautbildning
Söderberg och Partners
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9 § Ekonomiuppföljning
Styrelsen blev informerade om föreningens ekonomiska situation av skattmästaren

10 § Protokollföring av tagna PC-beslut
11 § Budget 2017
Föredragande: Felix Wideroth
Styrelsen diskuterade föreningens budget för 2017

Styrelsen beslutar:
Att fastställa utkastet till föreningens budget för 2017 och presentera den för
stämman

12 § Verksamhetsplan 2017
Föredragande: Felix Wideroth
Styrelsen diskuterade verksamhetsplanen för 2017
Styrelsen beslutar:
Att fastställa verksamhetsplanen med redaktionella ändringar och presentera
den för stämman

13 § Proposition om ny styrelsepost
Föredragande: Felix Wideroth
Styrelsen har diskuterat ett förslag om att införa en ny styrelsepost. Den nya styrelseposten
skulle primärt ha ansvar för verksamheten på Jontes stuga men även kunna avlasta övriga
styrelsen vid behov. Bakgrund till förslaget bottnar delvis i att avlasta ordf. soc. som i
dagsläget har ett stort och krävande ansvarsområde. Delvis i att det skulle gynna föreningen
om verksamheten kring Jontes stuga blir bättre representerat i styrelsen. Diskuterade
behandlade även hur föreningens utskott skulle kunna omstruktureras om denna förändring
implementeras. Ytterligare diskuterades även vad som är ett lämpligt namn för den nya
styrelseposten, framförallt ur ett genusperspektiv.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Hedvig Lind att formulera en proposition angående den nya
styrelseposten Klubbmästare

14 § Proposition om ny hemsida
Föredragande: Felix Wideroth
Föreningen har utrett behoven av en ny hemsida, utredningen utmynnade i ett förslag till att
inhämta en offert från ett uppsalabaserat företag, webbgaraget. Anledningen till att vi valde
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att endast inrikta oss mot ett lokalt baserat företag var flera. Den primära anledningen var
att företaget har fått goda vitsord av Uppsalaekonomerna, att företaget dessutom är
uppsalabaserat ger ytterligare fördelar vid eventuellt servicebehov.
Styrelsen beslutar:
Att lägga fram en proposition angående ny hemsida.
Daniel Ruiz Nilsson reserverar sig enligt följande: Jag reserverar mig då jag
inte anser att en ny hemsida behövs. Den hemsida vi har nu är bara något år
gammal, och den är inte tillräckligt svår att använda för att motivera priset som
den nya skulle kosta. Kostnaden är inte proportionerlig till medlemsnyttan.

15 § Motioner
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Styrelsen diskuterade ingående möjligheten att skicka in anonyma motioner till
föreningsstämmor då frågan uppkom till förestående föreningsstämma.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Felix Olin att formulera en proposition angående möjligheten till
anonyma motioner till föreningsstämmor

16 § Arbetsordning styrelsen
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna punkt för att behandla den vidare vid ett senare tillfälle.

17 § Medaljmotiveringar
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig föredrog förslag till motiveringar till beslut för inkomna medaljansökningar.
Styrelsen beslutar:
Att fastställa förslag till medaljmotiveringar

18 § Reccepolicy
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterade reccepolicyn. Styrelsen diskuterade även om reccepolicyn eventuellt
bör fastställas av stämman för att öka dess legitimitet. Den reviderade versionen har
genomgått en större mängd redaktionella ändringar, en för föreningen så pass viktigt policy
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bör vara väl förankrad inom föreningen, men å andra sidan bör inte policys bli bundna av
att bli fastställda av stämmor då detta minskar möjligheterna att revidera dem vid behov.
Styrelsen beslutar:
Att fastställa reccepolicyn och att uppdra åt Hedvig Lind att skriva en
proposition till stämman

19 § Alkoholpolicy
Föredragande: Anton Sundberg
Styrelsen diskuterade föreningens nuvarande alkoholpolicy, en reviderad version
presenterades för styrelsen med vissa redaktionella ändringar och förtydliganden. Även den
reviderade versionen diskuterades.
Styrelsen beslutar:
Att fastställa den reviderade alkoholpolicyn och att uppdra åt presidiet att
säkerställa att rätt version finns publicerad på hemsidan

20 § Renovering av Jontes stuga
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Styrelsen diskuterade två förslag inkomna från Husförmanen. Det ena rörde ommålning av
Jontes stuga. Det andra rörde pengar till ett nytt dansgolv. Rörande ommålningen av Jontes
stuga eskar husförman 8000 kr. till dansgolvet eskar husförman 3500 kr.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna ansökan för ommålning av Jontes stuga
Att bordlägga ansökan om pengar till dansgolv

21 § Uppföljning av styrelsearbete
Styrelsen gick igenom bevakningslistan för att följa upp pågående åtaganden hos varje
styrelseledamot.
22 § Övriga punkter

23 § Mötets avslutande
Felix Wideroth avslutade mötet: 19.57
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______________________

__________________________

Ordförande

Justerare

Felix Wideroth

Hedvig Lind

