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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 28-03-2017
kl.17.00

Närvarande:
Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarade mötet öppnat: 17.06

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Viktor Tunon
Styrelsen beslutar:
Att välja Viktor Tunon

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Felix Olin
Styrelsen beslutar:
Att välja Felix Olin

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut en dag för sent.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet

5 § Adjungeringar
Amanda Karlsson
Styrelsen beslutar:
Att adjungera Amanda Karlsson
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6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar

7 § Sångbokssexa (ansökan ur verksamhetsutvecklingsbudget)
Föredragande: Simon Alsing
Sångbokskommittén önskar pengar ur verksamhetsutvecklingsbudgeten för en
sångbokssexa för att involvera fler i framtagandet av den nya sångboken. Bra
väg att skapa intresse för sångbok. Målet är att få dit 50 personer.
Styrelsen beslutar:
Att bevilja sångbokskommittén medel ur
verksamhetsutvecklingsbudgeten upp till 2200kr för sångbokssexa

8 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 28/2 – 2017 och 14/3 – 2017 är färdigjusterade och redo
att läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokollen till handlingarna

9 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan senaste mötet har jag varit på dekandagen, haft möten med personer som är
intresserade av ordförandeposten, varit på utökat rektors ledningsråd där vi pratade om
verksamhetsplanen för universitetet. Jag har varit på förmöte inför områdesnämnden för
Humsam och även varit på det mötet. Det har varit studierådsmöte och vi har haft
seniorsmöte.

Vice Ordförande meddelar:
Uppsamlingsheat med ämbetsmännen. Bokslutet för 2017 börjar närma sig, mycket arbete
med det. Haft möte med JoM och ombudsmannen. Seniorskollegiet.

Sekreteraren meddelar:
Planerar utskottsmöte, hemsidan rullar på. Snart borde designfas vara över. Utreder stugans
elförbrukning. Fortsatt dialog med arkivarie rörande lösningar för arkivering i framtiden.

Kommunikationsansvarig meddelar:
Har inledningsvis haft möte med PR-gruppen och diskuterat föregående verksamhet samt
hur marknadsföringen av föreningen bör hanteras fortsättningsvis. Verksamheten har flutit
på bra med en bra ledningsstruktur. Negativt är att föreningen fortfarande är dålig att i tid
svara och skriva in till ansvarig kontaktperson vilket medför att arbetet inom gruppen blir
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mer stressigt än vad det behöver vara. Vidare har jag diskuterat marknadsföringsstrategi
inför stämman. I nuläget ser det ut som att en reklamfilm, en kaffepatrull, nyhetsbrev och
CV-fotografering kommer kunna genomföras innan stämman. Arbetet inom utskottet flyter
med andra ord på bra i nuläget.

Ordförande för det sociala utskottet meddelar:
Har mest bara haft möten, ett kort utskottsmöte inför aprilstämma och ämbetsmannafest
och sen med Int.Sek. Inväntar fortfarande svar från Clarion. Skulle komma idag eller i
morgon när jag mailat om påminnelse.

10 § Ekonomiuppföljning
Simon Alsing föredrar information från revisor rörande föreningens
ekonomi.

11 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Den 24e mars beslutade styrelsen:
Att söka 12 stycken ledamöter av Studierådet till stämman i april
Att söka 2 stycken ledamöter av den studieförbättrande gruppen med särskilt ansvar för
uppstartsprogrammet till stämman i april
Att söka 3 stycken ledamöter av den studieförbättrande gruppen med särskilt ansvar för
studieförbättring till stämman i april

12 § Krishanteringsplan
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig Lind föredrar utkast till krishanteringsplan. Styrelsen diskuterar
utkastet ingående och föreslår ett antal redaktionella ändringar
Styrelsen beslutar:
Att anta krishanteringsplanen med redaktionella ändringar

13 § Arbetsordning styrelse på stämman
Föredragande: Hedvig Lind
Diskussion om styrelsens arbetsordning och stämman
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14 § Pengar USMOS
Föredragande: Hedvig Lind
Det är genom föreningen USMOS som JF har sitt medlemssystem Melos. För
medlemssystemet betalar föreningen en avgift varje år. USMOS har tagit
beslut om att gå vidare med en offert för att göra en ny hemsida för
uppsalastudent.com. Eftersom USMOS inte har några egna pengar vill
USMOS låna pengar från dess medlemsorganisationer. USMOS har skickat en
förfrågan till JF om att få låna 18 785 kronor för finansiering av hemsidan.
Dessa pengar kommer lånas ut för en femårsperiod, med 2.5 % ränta.
Återbetalning kommer ske genom minskade medlemsavgifter.
Styrelsen beslutar:
Att låna ut 18 785kr till USMOS enligt förfrågan

15 § Medaljreglementet andra läsningen
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna punkt till nästkommande styrelsemöte

16 § Arbetsfördelning styrelsen
Föredragande: Hedvig Lind
Under föregående seniors diskuterades styrelsens arbetsfördelning.
Styrelsen borde se över ansvarsområden för respektive ledamot. Är nuvarande
fördelning rimlig eller bör den justeras? Förslag att respektive ledamot går
igenom sina ansvarsområden och spaltar upp dessa till nästkommande möte.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt respektive ledamot att skriva ihop ett dokument där
arbetsuppgifter och ansvarsområden framgår och inkomma med detta
dokument till nästa möte

17 § Ordförande Studierådet och seniorskollegiet
Föredagande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar seniorskollegiets utformning. Då föreningen blivit kår
anser vi att det är rimligt att ordförande för studierådet är med i seniors. Utöver
detta lyftes frågan om det är rimligt att tidsperioden bakåt i tiden för presidialer
är 10 år. Framförallt föreningen, men även utbildningen hinner genomgå stora
förändringar under ett decennium. Därför är det mer rimligt att tidsperioden för
presidialer i seniorskollegiet är 5 år.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing ta fram förslag till proposition
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18 § Medaljer
Föredragande: Simon Alsing
Vilhelm Gabrielsson har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Vilhelm Gabrielsson ämbetsmannamedalj av andra graden

19 § Stadgar
Föredragande: Simon Alsing
Simon föredrar förslag på revideringar av föreningens stadga.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att formulera en proposition om
stadgeändring

20 § Jontes stuga
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Andreas ämnade diskutera föreningens stuga. Då Ordf. Soc. Som i all högsta
grad berörs av frågan inte var närvarande, valde styrelsen att bordlägga frågan.
Istället blev Andreas informerad av vad som hade sagts om föreningslokal
på föregående söndagsmöte. Det som sades på söndagsmötet var att föreningen har
börjat växa ur Jontes stuga. Nuvarande styrelse anser att det bör vara ett mål
för föreningen att inom en femårsperiod sträva efter att hitta en ny
föreningslokal. Det är alltså inga beslut fattade i denna fråga i dagsläget.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga frågan tillsvidare

21 § Arkivkostnader
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Andreas informerar. Efterföljande diskussion.

22 § Sekreterareämbetet och diskussion från föregående
söndagsmöte
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Styrelsen diskuterar intern kommunikation inom styrelsen, och vad som
diskuterades under föregående söndagsmöte gällande sekreterarämbetet.
Styrelsen kommer inte ta något beslut i frågan utan lämnar det till nästa
styrelse att diskutera vidare om de anser att det är lämpligt.
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23 § Elen på Jontes
Föredragande: Andreas Skjöldebrand/Simon Alsing
Elkostnaderna för Jontes är höga. Simon har gjort en snabb undersökning av
stugans elförbrukning. Utifrån undersökningen kan det konstateras att det går
att minska elförbrukningen ganska enkelt. Att exempelvis byta ut armaturer
och glödlampor kan spara föreningen en hel del pengar, och göra en insats för
miljön. Eventuellt bör även annan apparatur bytas ut, innan detta görs bör
saken utredas närmare. Styrelsen diskuterar finansiering av detta och vem som
är bäst lämpad att ansvara för projektet.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Andreas Skjöldebrand att utreda frågan vidare

24 § CV-fotografering
Föredragande: Viktor Tunon
Styrelsen blev informerade om planer rörande CV-fotografering från
kommunikationsutskottet. Önskvärt att detta samkörs med
arbetsmarknadsgruppen för att eventuellt kunna utöka fotografering med
föreläsningar och/eller CV-granskning från någon av föreningens
samarbetspartners.

25 § Prop. Inför stämman
Föredragande: Felix Olin
Styrelsen diskuterar förslag från Studierådet och Felix Olin om att formulera
en proposition om ledamöter i Studierådet.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Felix Olin att formulera en proposition rörande dessa
ändringsförslag till stämman i april

26 § Filmansvarig
Föredragande: Viktor Tunon
Viktor anser att det bör skapas ett ämbete kallat ”filmansvarig” till
föreningen. Detta då det finns ett behov, och planer för att utöka föreningens
PR-verksamhet med bland annat film.
Styrelsen beslutar:
Att utöka ämbetsmannakåren med två filmansvariga och att lysa dessa
till aprilstämman i efterhand
Att uppdra åt Viktor Tunon att utforma ämbetsbeskrivning till detta
ämbete

27 § Uppföljning av styrelsearbete
Styrelsen granskar och uppdaterar bevakningslistan.
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28 § Ny föreningslokal
Föredragande: Viktor Tunon
Styrelsen diskuterar föreningens framtida lokalbehov.
Styrelsen beslutar:
Att börja utreda förutsättningarna för ett eventuellt framtida byte av
föreningslokal

29 § GH-Samarbete
Föredragande: Viktor Tunon
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna punkt då Ordf. Soc. Inte närvarade på mötet

30 § Övriga punkter
•
•
•
•

Förmansnätverket (SA)
”Valborgshäng a la JF”(AS)
Nyhetsbrev (VT)
Gasquegruppen/ämbetsmannaavslutning

31 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 20:01

________________________
Hedvig Lind
Ordförande
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Viktor Tunon
Justerare
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