Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 22-11-2016 kl.16.30

Närvarande:

Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Hedvig Lind

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Skattmästare.

Daniel Ruiz Nilsson från § 7

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Felix Wideroth förklarar mötet öppnat: 16.30
2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Förslag: Daniel Ruiz Nilsson
Styrelsen beslutar:
Att välja Hedvig Lind
3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Anton Sundberg
Styrelsen beslutar:
Att välja Anton Sundberg
4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
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5 § Adjungeringar
Luciano Jensen, Jonathan Franzén från § 8

Styrelsen beslutar:
Att adjungera Luciano Jensen
Att adjungera Jonatan Franzén

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar

7 § Söderberg och Partners
Föredragande: Hedvig L och Luciano
Luciano presenterar sig själv och Söderberg och Partners. Efterföljande frågor och
diskussion.

8 § Medaljmotiveringar
Föredragande: Jonatan Franzén
Jonathan Franzén föredrar medaljnomineringar
Andreas Skjöldebrand föredrar Emanuel Bergquists nominering av Jonathan Franzén.
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Simon Alsing, Stefany Tannous och Emanuel Bergquist
förtjänstmedaljer av andra graden
Att uppdra åt Hedvig Lind att formulera medaljmotiveringar till utdelning av
förtjänstmedaljer åt Simon Alsing, Stefany Tannous och Emanuel Bergquist
Att tilldela Jonathan Franzén förtjänstmedalj av första graden
Att uppdra åt presidiet att formulera en medaljmotivering till utdelning av
förtjänstmedalj åt Jonathan Franzén
Andreas Skjöldebrand reserverade sig mot beslutet att tilldela förtjänstmedalj av andra
graden till Emanuel Bergquist, enligt följande: Jag anser att beslutet borde ha avsett en
förtjänstmedalj av första graden.
Felix Olin reserverade sig mot beslutet att tilldela förtjänstmedalj av första graden till
Jonathan Franzén i enlighet med följande: Jag anser att beslutet borde avsett en
förtjänstmedalj av andra graden.
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9 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 081116 är justerat och klart att lägga till handlingarna.
Protokoll från 270916 är justerat och klart att lägga till handlingarna.

10 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet den 8/11 har jag varit tillsammans med Uppsala universitet och U4
nätverket i Groningen där jag deltagit på en konferens om hållbar utveckling och hur studenter och
universitetet jobbar med det. Konferensen resulterade i en rapport om hållbar utveckling och hur UU
kan förbättra sitt arbete. Vidare har jag varit i Göteborg och representerat föreningen på JF-göteborgs
bal och deltagit i JURO-möte. Det har varit möte med Kårsamverkan samt USMOS där vi diskuterat
en rad olika ämnen, bland annat hur vi ska öka studentrepresentationen vid universitetet. Det har varit
styrelsemöte med Alumistiftelsen och där spikades bland annat de ämnen som kommer vara med på
alumnidagen den 11 maj. Det har varit möte med områdesnämnden för HumSam och på
dagordningen stod primärt införandet av två nya institut/center vid området. Jag har även träffat
studierådets remissgrupp där vi diskuterade den remiss om Riktlinjer avseende arbetsvillkor för
studenter på grundnivå och avancerad nivå. Som huvudstuderandeskyddsombud har jag även deltagit
på den utbildning som arrangerat för all studerandeskydsombud vid Uppsala universitet. Jag har
vidare haft möte med Christer Niklasson på institutionen ang välkomstringningarna som kommer ske
inför terminsstart. Jag har deltagit och representerat föreningen vid årets professorsinstallation och
efterföljande bankett på Uppsala slott. Söndag den 22/11 var det stämma där jag deltog och jag fick
då även en efterträdare. Och slutligen sedan sist så har jag varit på fallgruppsmöte tillsammans med
studiebevakarna från de andra kårerna.

Vice ordförande rapporterar:
- Haft möte med Anton Waldau och hans projekt
- Haft möte med sångbokskommittén
- skrivit på verksamhetsplan och propositioner inför stämman
- Möte med studierådet
- Varit i Göteborg med Felix och Felix, ordförandemöte och bal
- varit på KS-möte
- möte Agnes och Felix W
- strukturerat upp styrelsedrivern och bland våra dokument
- Förberett inför stämman
- reviderat jämlikhetspolicy och medaljreglemente
- Skrivit in en del medlemmar på mottagningstid + delat ut intyg för Uppstartsprogrammet
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11 § Ekonomiuppföljning
-

12 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Den 12e november 2016 beslutade styrelsen
Att välja Lotta Liikanen till recceombud för Recceveckan VT17
Den 12e november 2016 beslutade styrelsen
Att lägga fram Prop. om anonym motionsrätt (bilaga 10) till stämman.
Att lägga fram Prop. om revidering av valberedningens arbetsordning (bilaga
12) till stämman.
Att lägga fram Prop. om revidering av reccepolicyn (bilaga 13 och 13a) till
stämman.
Att lägga fram Prop. om införandet av en ny styrelsepost (bilaga 14) till
stämman.
Att lägga fram förslag till stämmans arbetsordning (bilaga 1) till stämman.

13 § Medaljer
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Förslag från Jonathan Franzén att tilldela de som varit engagerade i renoveringen av Jontes
stuga medaljer, likt de nordisk vecka delar ut till sina deltagare. Styrelsen diskuterade
förslaget och konstaterade att vi har ett fastslaget medaljreglemente och det är
eftersträvansvärt att göra så få frånsteg från detta som möjligt.
Styrelsen beslutar:
Att avslå förslaget

14 § Jämlikhetspolicy
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig Lind föreslår en revidering av jämlikhetspolicyn på förslag av JoM-gruppen.
Förslaget är att byta ut ordet funktionshinder och istället använda ordet
funktionsnedsättning.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna revideringen
Att anta Jämlikhetspolicyn
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15 § Resultat för 2016
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Daniel anser att även om vi inte kan plocka ut pengar ur JF-holding första året som
holdingbolag (2016) borde dessa redovisas i JFs resultaträkning för 2016. Styrelsen
konstaterade att dessa medel inte kan räknas in i årets resultaträkning då de kommer att
redovisas i nästkommande års bokslut.

16 § Bokföring (Beslut)
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Avtalsförslag från Marlun Ekonomi och redovisning AB har skickats ut till alla i styrelsen.
Frågan om styrelsen kan godkänna avtalsförslaget lyfts därför.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt presidiet att skriva avtal med ny bokföringsresurs

17 § Detaljstyrning
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig Lind föredrar information om bilden av detaljstyrning inom föreningen och
styrelsens behov av förbättring på detta område.

18 § Transparens presidiet/styrelsen
Föredragande: Hedvig Lind
Förslag på att instifta en styrelseblogg för att öka transparensen mellan presidiet och
styrelsen och styrelsen och ämbetsmän/medlemmar. För/nackdelar med förslaget
diskuterades.

Styrelsen beslutar:
Att instifta en styrelseblogg
Att uppdra åt presidiet att utforma bloggen och starta upp den.
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19 § Medaljreglementet
Föredragande: Hedvig Lind och Felix Wideroth
Presidiet föredrar förslag till revidering av medaljreglementet bestående av primärt
redaktionella ändringar. Utöver de redaktionella ändringarna har även formuleringen i § 11
ändrats från ”förtjänstfull insats” till ”förtjänstfulla insatser”. Under § 7 har stycket rörande
reccegasquen tagits bort. Enligt § 17 i reglementet kan ändringar första och andra gradens
förtjänstmedaljer ske endast om det röstas igenom av styrelsen på tre efter varandra
följande styrelsemöten. Detta medför att ändringar av § 7 och § 11 är beroende av två till
bifallna förslag.
Styrelsen beslutade:
Att godkänna revideringen av medaljreglementet

20 § Kartläggning av arvoderade
Föredragande: Felix Wideroth
Styrelsen vill få en inblick i hur presidiet använder sin arbetstid. Denna punkt var dåligt
förberedd och därför föreslogs att styrelsen skulle bordlägga diskussionen till
nästkommande möte.
Styrelsen beslutade:
Att bordlägga diskussionen till nästkommande möte

21 § Julgudstjänst
Föredragande: Felix Wideroth
Mailkonversation angående julgudstjänst med universitetskyrkan. Då föreningen är religiöst
och politiskt obunden lyftes frågan om föreningen bör representeras vid ett såpass religiöst
präglat evenemang. För och nackdelar med att närvara på gudstjänsten diskuterades inom
styrelsen och styrelsen konstaterade att det inte är lämpligt att närvara på evenemang vilka
är så hårt knutna till en religion.
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22 § Välkomstringningar
Föredragande: Felix Wideroth
Efter sista antagningsdatum till juristprogrammet HT16 ringde Uppsala universitet alla nya
studenter för att informera om juristprogrammet och besvarade frågor kopplade till det.
Även JF ringde alla nya studenter för att informera om recceveckan för att få fler deltagare.
Felix har haft möte med institutionen för att diskutera fram en samarbetslösning så att det
endast behöver ske ett telefonsamtal. Det togs då fram två förslag. Det första förslaget var
att Uppsala universitet rekryterar personer som ringer alla studenter och att JF förser UU
med den information som föreningen vill få ut vid samtalen med studenterna. Det andra
förslaget var att JF sköter rekryteringen av personer som ska ringa studenterna från UU och
att personerna som vi har rekryterat får gå en utbildning om vad de ska säga till studenterna
om UU och sen får de även informera om JF. För och nackdelar med förslagen
diskuterades. Att det andra förslaget inte var praktiskt genomförbart till VT17 konstaterades
snabbt och styrelsen anser att det är upp till nästkommande styrelse att ta upp frågan igen
för att se över om detta är något föreningen bör sköta eller ej.
Styrelsen beslutade:
Att föreningen inte ska ta över rekrytering av välkomstringare till VT17
Att uppdra åt presidiet att se till att frågan lyfts igen av styrelsen för
nästkommande verksamhetsår
Att uppdra åt presidiet att skicka iväg den information till Uppsala universitet
som ska vara med vid ringningarna

23 § Juristjobben
Föredragande: Jonatan Arnö
Jonatan föredrar det senaste rörande ett eventuellt samarbete mellan JF och Juristjobben.
Den senaste kommunikationen med Sebastian från Juristjobben rörde huruvida JF och
Juristjobben ska samarbeta och hur ett eventuellt samarbete skulle se ut. Diskussion om och
hur ett eventuellt samarbete bör utformas. Styrelsen anser att det inte är lämpligt att
föreningen ingår ett samarbete som innebär att Juristjobben ”tar över” föreningens
verksamhet JF-Karriär. Ett mer löst samarbete där Juristjobben får möjlighet att exponeras i
samband med JF events är mer lämpligt.

24 § Uppföljning av styrelsearbete
-
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25 § Övriga punkter


Felix Wideroth



Anton Sundberg



Felix Olin



Hedvig Lind



JF-Karriär och politiska partier Andreas Skjöldebrand

26 § Mötets avslutande
Felix Wideroth avslutar mötet: 20.08

Sida 8 av 8

_________________________

_________________________

Ordförande

Justerare

Felix Wideroth

Hedvig Lind

