2017-09-21
1(4)

Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 23-05-2017 kl.
17.00

Närvarande
Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarade mötet öppnat: 17.09.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Simon Alsing.
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing

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

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

5 § Adjungeringar
Agnes Emborg och Elvin Sababi.
Styrelsen beslutar:
Att adjungera Agnes Emborg och Elvin Sababi till mötet
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6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från föregående sammanträde är färdigjusterat och redo att läggas till
handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokollet från föregående sammanträde till handlingarna

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan det senaste mötet har jag varit med på tentastugan för T1, författat ett remissvar
tillsammans med remissgruppen i Studierådet, varit på möte med JF holding, varit på
krissamverkansmöte, varit på rektors ledningsråd, haft kårsamverkansmöte, deltagit i den
studiesociala gruppen, varit på möte med USMOS, träffat konsistoriets nya ordförande
tillsammans med de andra kårordförandena. Vi har haft ämbetsmannaavslutning, jag och
Simon har haft uppföljningsmöte med Söderberg och partners, och jag har haft
miljöansvarsuppföljning med de andra studiebevakarna vid UU. Jag och Simon har varit på
Uppsalaekonomernas bal och sen har det också varit studentsamverkansmöte och
fallgruppsmöte.

Vice ordförande meddelar:
Haft styrelsemöte med JF Holding tillsammans med Hedvig, Rolf och Erika. Kårsamverkan
samt USMOS med Hedvig. Ämbetsmannaavslutning, vilket var en del arbete under förra och
förrförra veckan. Avstämningsmöte med Söderberg och Partners, diskuterade hur det har gått,
Lucianos pappaledighet och placeringspolicy.

Studierådsordförande:
Har haft avslutande studierådsmöte. Det gick bra.

Arbetsmarknadsansvarig:
Inget nytt har hänt i verksamheten.

9 § Ekonomiuppföljning
Simon Alsing informerar. Har tillsammans med Söderberg och Partners tagit
fram en placeringspolicy, annars ingenting nytt.

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

11 § Balanmodningar
Föredragande: Felix Olin
Diskussion om balanmodningar till juristbalen för mottagarna av medaljerna
för åsiktsprogrammet.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga punkten till nästa sammanträde
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12 § Representationspolicy
Föredragande: Simon Alsing
Simon går igenom förslag på representationspolicy. Efterföljande diskussion.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att uppdatera utkastet till
representationspolicyn

13 § Medaljreglemente
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen har tagit beslut om att ändra i medaljreglementet. För att ändringen
ska gå igenom måste den röstas igenom på tre efterföljande styrelsemöten.
Styrelsen beslutar:
Att stryka ”på Reccegasque eller” i 7 § i medaljreglementet
Att i 12 § i medaljreglementet ändra från ”förtjänstfulla insatser” till
”en förtjänstfull insats”

14 § Fyllnadsval
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att välja Hanna Rikardsdotter till ordförande för valberedningen
Att välja Magnus Jansson till ledamot för valberedningen
Att välja Alice Grapp till ledamot för valberedningen

15 § FB-grupp Facebook
Föredragande: Simon Alsing
Fråga från Eric Nilsson och Alexander Petersson. Efterföljande diskussion.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing och Viktor Tunon att utarbeta ett förslag på
ny Facebookgrupp

16 § Framtida kårlandskap
Föredragande: Hedvig Lind
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Kuratorskonventet och nationerna är intresserade av att veta hur alla kårerna
vid Uppsala universitet ser på det framtida kårlandskapet och har skickat ut en
enkät.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Hedvig Lind, Sofia Jäger och Felix Olin att svara på
enkäten om framtida kårlandskap.

17 § Medaljering diplomeringsceremonin
Föredragande: Hedvig Lind
Det kommer hållas en diplomeringsceremoni i juni där universitetet tackar
avgående kår- och nationspresidialer. I samband med det brukar kårerna och
kuratorskonventet dela ut medaljer eller liknande till varandra för att tacka för
ett gott samarbete. Diskussion om hur JF kan tacka de andra kårerna och
kuratorskonventet.
Styrelsen beslutar:
Att under diplomeringsceremonin dela ut föreningens frackband och
pin till avgående presidialer för samtliga kårer vid Uppsala universitet
samt till kuratorskonventet
Att uppdra åt Simon Alsing att skriva in det i representationspolicyn

18 § Uppföljning styrelsearbete/Bevakningslistan
Styrelsen går igenom bevakningslistan och uppdaterar denna.

19 § Övriga punkter
Inga övriga punkter.

20 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 18.12.

_______________________
Hedvig Lind
Ordförande

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

_______________________
Simon Alsing
Justerare

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

