Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 31-01-2017
kl.17.00
Närvarande:

Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Ordförande för sociala utskottet:

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Felix Olin från § 7

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 17.03
2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Viktor Tunon
Styrelsen beslutar:
Att välja Viktor Tunon

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Sofia Jäger
Styrelsen beslutar:
Att välja Sofia Jäger

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
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5 § Adjungeringar
Emanuel Bergquist, Daniel Herold och Daniel Nilsson
Styrelsen beslutar:
Att adjungera Emanuel Bergquist, Daniel Herold och Daniel Nilsson

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

7 § V-dala
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen och de adjungerade diskuterade reccegasquen.

8 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 16/1–2017 är inte färdigjusterat.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga protokoll från föregående sammanträde

9 § Meddelanden och rapporter

Ordförande för studierådet meddelar:
- Har tillsammans med Hedvig varit på möte med JURO i Umeå. Det gick bra, vi
diskuterade bla JURO:s framtid.
- Har varit väldigt inne i incidenten med T3-tentan. Blev kontaktad på kvällen onsdagen
den 18/1 och hade telefonkontakt tors-fre med kursföreståndaren. Hade infomöte för
berörda studenter fredagen och samlade in åsikter och framförde dessa till kursledningen.

Ordförande rapporterar:
Har varit två intensiva veckor. Recceveckan drog igång, vi hade domarstation en dag.
Pratade för utbytesstudenterna som ska plugga juridik här i Uppsala i vår och informerade
dem om kåren. Torsdag till fredag förra veckan var jag, Simon och Felix i Umeå på
ordförandemöte och JURO-möte. Har efter det hanterat och jobbat mycket med t3ornas
försvunna tentasvar. Vi hade möte med alla drabbade på fredagen. Mycket löpande arbete
också. I fredags var det doktorspromotion och på kvällen var det reccegasque.
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Ordförande för det sociala utskottet rapporterar:
Recceveckan är genomförd. V-Dala nation vill ha uppföljningsmöte på fredag. Jag och
Vice Ordförande kommer gå på den tillsammans med Reccekommittén.
Jag är anmäld till alkoholtillståndsutbildning 21-22 februari. Detta är en tvådagarskurs som
jag gör i Stockholm. Kommer inte vara tillgänglig för annat dessa dagar.
Dessutom om möjlighet finns så vill jag lägga upp en övrigtpunkt som rör
Caféverksamheten på Jontes stuga.

Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har som kommunikationsansvarig försökt att representera styrelsen under recceveckan
och prata med och förmå reccar att söka till Juridiska Föreningen. Tillsammans med
funktionärer och andra i styrelsen tycks vi ha lyckats då många poster har blivit sökta av
flera olika personer.
I utskottet har jag haft möte med PR-förmannen och Merchandise för att börja
diskutera riktlinjer för verksamheten och lära känna personerna bakom ämbetena. Jag
kommer försöka ha ett möte med chefredaktören för PJ om verksamhetsplan och därefter
föreslå ändringar som jag vill införa i PJ (främst en fysisk redaktion med ämbetsmän +
medlemmar men även undersöka möjligheten att förbättra PJ:s layout). I övrigt strävar jag
efter att ta fram en verksamhetsplan för kommunikationsutskottet under VT 17 som jag
kommer försöka presentera på ett utskottsmöte efter att fler blivit invalda.

10 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen har inte tagit några PC-beslut sedan föregående sammanträde.

11 § Ekonomiuppföljning
Simon arbetar med bokslut och har bokat in möte med bokföringsresurs till nästa vecka

12 § Medaljer
Föredragande: Presidiet
Jonathan Franzén, Stefany Tannous, Viktor Tunon, Daniel Nilsson och Andreas Triumf har
ansökt om att bli tilldelade ämbetsmannamedalj av andra graden. Styrelsen diskuterar
utförligt hur ”termin” i §10 i medaljreglementet ska tolkas.
Styrelsen beslutar:
Att tolka 10§ i medaljreglementet så att en termin anses vara påbörjad den termin
som ligger närmast den dag man blir vald.
Att tilldela Jonathan Franzén, Stefany Tannous, Viktor Tunon, Daniel Nilsson och
Andreas Triumf ämbetsmannamedaljer av andra graden. Viktor Tunon avstod från att rösta
i denna fråga.
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13 § Söderberg och partners
Föredragande: Presidiet
Styrelsen diskuterar avtalsförslag från Söderberg och partners rörande förvaltning av
föreningens kapital.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt presidiet att ingå avtal med Söderberg och partners

14 § T3-tentamen
Föredragande: Felix O och Hedvig L
Felix och Hedvig informerar resterande styrelseledamöter om den situation som uppstod
kring tentamen på terminskurs tre HT16.

15 § Aprilstämma
Föredragande: Hedvig Lind
Det datum som är satt för aprilstämman sammanfaller med Juro-möte i lund. Styrelsen
diskuterar om datum för stämman ska ändras. Diskussionen mynnade ut i en enighet om att
datum för aprilstämman inte bör ändras.

16 § Meet and Greet
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterade Meet & Greet (M&G) vara respektive icke vara under VT17. M&G
placeras med fördel innan februaristämma, något som inte kommer hinnas med denna
termin. Förslag att ha något M&G i samband med aprilstämman diskuterades. Att kalla
detta för M&G kan dock te sig missvisande då M&G primärt är inriktat på att fånga upp
nyantagna till programmet därför bör något annat namn än M&G arbetas fram till
informationsträffen innan aprilstämman.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att hitta ett datum för ”M&G” inför aprilstämman

17 § Utskottens arbetsordningar
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna fråga

18 § Ansökan om kreditkort
Föredragande: Simon Alsing
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Istället för att ansöka om vanliga bankkort till föreningen för vårterminen har vi ansökt om
kreditkort. Genom att använda kreditkort kan summan som ordförande, vice ordförande och
ordförande för det sociala utskottet har tillgång till genom sina föreningsbankkort
begränsas. Kreditkorten medför inte några ökade kostnader för föreningen.
Styrelsen beslutar:
Att juridiska föreningen ska söka betalkort/uppta lån/teckna borgen i form av
kreditkort för Simon Alsing, Hedvig Lind och Sofia Jäger hos SEB. Kreditkortsgränsen är
50 000kr per 30-dagarsperiod.

19 § Verksamhetsplan och budget
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar revidering av budgeten för 2017 och verksamhetsplan för 2017 inför
februaristämman.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt presidiet att revidera budget och verksamhetsplan efter diskussion och
skicka ur förslaget per capsulam

20 § Recceveckan
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar recceveckan

21 § Ny dator
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna punkt

22 § Caféverksamhet
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Styrelsen diskuterar caféverksamheten.

23 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan
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24 § Övriga punkter
•

ELSA kalender FB (Hedvig L)

•

KK-Kort (Hedvig L)

•

Utskottskickoffer (AS)

•

Verksamhetsberättelser (AS)

•

Handlingar till februaristämman (AS)

•

Fotografering styrelsen (HL)

•

Ledarskapsutbildning (HL)

•

Ämbetsmannautbildningsfest (SJ)

25 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutade mötet: 20.00
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_______________________

___________________________

Hedvig Lind

Viktor Tunon

Ordförande

Justerare

