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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 28-02-2017
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

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 17.07

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Jonatan Arnö
Styrelsen beslutar:
Att välja Jonatan Arnö

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet

5 § Adjungeringar
Andreas Larsson
Styrelsen beslutar:
Att adjungera Andreas Larsson

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 14/02–2017 är redo att läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokoll från 14/02–2017 till handlingarna

8 § Jontes och ugnar
Föredragande: Sofia Jäger och Andreas Larsson
Köksmästare Andreas Larsson vill utveckla matlagningsmöjligheterna på
Jontes stuga. Ugnarna som vi har på Jontes idag klarar endast av
varmhållning av mat och enklare bakning. Andreas eskar därför pengar ur
verksamhetsutvecklingsbudgeten för inköp av två nya ugnar till Jontes.
Styrelsen beslutar:
Att bevilja pengar ur verksamhetsutvecklingsbudgeten till ett
maxbelopp á 15 000kr (inklusive merkostnader) till köksmästare
Andreas Larsson för inköp av två nya ugnar

9 § Meddelanden och rapporter
Ordf. soc. meddelar:
Var på alkohollagsutbildning i Stockholm förra veckan. Väntar på intyg sen kommer
jag kontakta kommunen för att utskänkaransvaret övergår från Anton till mig. Har
även börjat ha personliga möten med mina olika förmän för att kolla hur läget set ut i
de olika grupperna. Har KV-utbildning måndag 27/2 med alla nya KVs. Om något
särskilt kommer upp tar jag det då. Utskottsmöte på onsdag 1/3. Om någon vill ha
med något specifikt till det så säg till.

Vice ordförande meddelar:
Möte med JR tillsammans med Andreas. Har haft förmansnätverket. Haft
introduktion till MELOS-systemet tillsammans med Hedvig. Reppade på ELSA:s
gasque med Hedvig. Jobbat en hel del med representationspolicyn.

Ordförande meddelar:
Det har två lite lugnare veckor. Förra veckan var jag, Felix och Agnes på möte och
träffade två representanter från Umeå som berättade om hur de har ändrat sitt upplägg
på deras juristprogram. Jag var på krissamverkansmöte med krissamverkansgruppen.
På helgen hade vi utbildning och fest för våra ämbetsmän. Det var lyckat. Jag och
Simon har börjat titta på representationspolicyn för att revidera den, jag har varit på
möte med CC på kuratorskonventet och arbetat med USMOS stadga. Vi har haft
Kårsamverkansmöte och jag och Simon har även varit på möte med
medlemsansvariga på Uppsala studentkår för att lära oss det nya medlemssystemet
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som vi har gått med i. Idag (fredag) ska jag och Simon representera på ELSA:s
gasque och på söndag har vi strategiskt styrelsemöte.

10 § Titträttighet för Söderberg och partners.
Föredragande: Simon Alsing
Simon vill ge föreningens bokföringsresurs Maria Lundin Hjelm titträttighet
för Söderberg och partners. På så sätt kan hon själv skriva ut det hon
behöver för bokföringen och behöver inte gå omvägen via vice ordförande
varje gång. Med titträttighet kommer hon inte kunna ändra någonting utan
kommer endast kunna se våra transaktioner.
Styrelsen beslutar:
Att ge Maria Lundin Hjelm titträttighet hos föreningens depå hos
Söderberg & Partners

11 § Arbetsordningar
Föredragande: Simon Alsing
Simon tog upp arbetsordningar med förmansnätverket och åsikterna var
delade, för de som fått överlämningar och hade välfungerande grupper var
detta överflödigt. För de som inte fått överlämningar var det välkommet.
Styrelsen diskuterade frågan ingående.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att se över överlämningsdokument med
förmansnätverket och arbeta fram en mall.

12 § ERGO
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerar om en punkt som togs upp på möte med kårsamverkan.
Efterföljande diskussion.

13 § Medaljansökningar
Föredragande: Hedvig Lind och Andreas Skjöldebrand
Daniel Herold och Emanuel Bergquist har ansökt om att tilldelas
ämbetsmannamedalj av andra graden
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Daniel Herold och Emanuel Bergquist ämbetsmannamedalj
av andra graden.

14 § Melos och medlemskort
Föredragande: Simon Alsing
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Simon informerar om läget med Melos och att vi numera ska stå med på
mecenatkorte. Sofia upplyser styrelsen om viss problematik kring Melos och
medlemskort. Styrelsen konstaterade att problemen inte krävde någon
åtgärd.

15 § Ämbetsmannafester
Föredragande: Felix Olin
Styrelsen diskuterar terminens ämbetsmannafester.
Styrelsen beslutar:
Att en pubrunda ska gå av stapeln 21a mars
Att uppdra åt Sofia Jäger att lösa det administrativa kring pubrundan
Att en ämbetsmannafest ska hållas den 8e april
Att avtackningsfest bör hållas under vecka 11

16 § Arkivet
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Andreas föredrar funderingar kring arkivhantering. Styrelsen konstaterade
att arkivarien borde ha en egen budget och diskuterade hur inköp från
arkivarien ska hanteras till dess att arkivbudget kan implementeras.

17 § Boka Ihre
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar huruvida Ihregården kan bokas för verksamhet som
inte är kopplad till JF.
Styrelsen beslutar:
Att Ihregården endast är till för att användas för verksamhet kopplad
till JF

18 § Kickoff
Föredragande: Felix Olin
Felix Olin meddelar styrelsen att det blev pengar över från
studierådskickoffen och lyfter frågan om vad som ska hända med dessa.
Styrelsen diskuterar hur dessa medel ska hanteras och konstaterar att de bör
återgå till resultatet.
Styrelsen beslutar:
Att pengar som blir över inom kickoffbudgetar återgår till resultatet

19 § Juristresursen
Föredragande: Simon Alsing
Simon informerar styrelsen om möte med juristresursens företrädare.
Frågan om ett eventuellt samarbete mellan JF och JR diskuterades även på
föregående förmansnätverk. Föreningen behöver fatta ett beslut i denna
fråga. Styrelsen är enig om att frågan inte är tillräckligt förberedd för att ett
beslut ska kunna fattas på sittande möte.
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Styrelsen beslutar:
Att bordlägga frågan och ta upp den på nästa möte med representanter
från juristjouren närvarande

20 § Övriga punkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förmansnätverket (SA)
Uppsamlingsheat utbildningar (SA)
Representationspolicy (SA)
Efterträdare styrelsen (HL)
Culpa Cup (HL)
Ölkyl (AS)
Fyllnadsval (SJ)
Kallelse till aprilstämman (AS)
JJ event med sponsor (AS)

21 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 19.25

_____________________
Hedvig Lind
Ordförande
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Jonatan Arnö
Justerare
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