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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 04-06-2017
kl.13.00

Närvarande:
Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Ordförande för sociala utskottet:

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Felix Olin

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 13:13

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

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

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

5 § Adjungeringar
Agnes Emborg, Caroline Edwall, Emanuel Bergquist (från § 10) och Elvin
Sababi (från § 10).
Styrelsen beslutar:
Att adjungera Agnes Emborg, Caroline Edwall, Emanuel Bergquist
(från § 10) och Elvin Sababi (från § 10)
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6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 23/05–2017 är färdigjusterat och redo att läggas till
handlingarna
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokoll från den 23/05–2017 till handlingarna

8 § Ekonomiuppföljning
Simon föredrar preliminär resultaträkning för styrelsen.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

10 § Nordisk vecka
Föredragande: Sofia Jäger
Höstens Nordiska vecka i Uppsala ska ha temat ”juridik och internet”. Därför
vill internationella kommittén gärna ta in Mårten Schultz, från institutet för
juridik och internet, som föreläsare. Nordisk vecka vill därför eska pengar ur
verksamhetsutvecklingsbudgeten för att ta hit Mårten på en föreläsning.
Styrelsen diskuterade förslaget och hur mycket pengar det eventuellt finns att
hämta ur VU-budgeten.
Styrelsen beslutar:
Att bevilja upp till 3000 kr ur VU-budget med förbehållet att
internationella kommittén i första hand letar pengar via sponsorer eller
dylikt

11 § Proinspektor
Föredragande: Hedvig Lind
Proinspektor har suttit sina tre år. Dags att välja ny till novemberstämman. Ska
vi fråga Rolf Johansson om han vill sitta kvar eller ska vi leta ny? Styrelsen
diskuterade fördelar och nackdelar med att ha kvar samma, styrelsen är rörande
överens om att föreningen bör ha kvar Rolf.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Hedvig Lind att fråga Rolf Johansson om han vill sitta
kvar som proinspektor
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12 § Medaljreglemente
Föredragande: Hedvig Lind
Se § 13 från styrelsemöte den 23/05–2017
Styrelsen beslutar:
Att stryka ”på Reccegasque eller ” i 7 § i medaljreglementet
Att i 12 § i medaljreglementet ändra från ”förtjänstfulla insatser” till
”en förtjänstfull instats”.
Att uppdra åt Simon Alsing att uppdatera medaljreglemente i enlighet
med gjorda ändringar

13 § Representationspolicy
Föredragande: Simon Alsing
Simon har uppdaterat representationspolicyn efter diskussion från föregående
möte. Styrelsen diskuterar det nya förslaget. Felix lyfte ett ändringsförslag
angående anmodningar till balen. Styrelsen diskuterade detta.
Styrelsen beslutade:
Att godkänna Simons förslag på representationspolicy utan fler
ändringar

14 § Balanmodan för medaljutdelningar
Föredragande: Felix Olin
På styrelsemöte den 09/5–2017 under punkt 16 beslutade styrelsen att anmoda
åsiktsprogramsgruppen till juristbalen för att motta förtjänstmedaljer. Styrelsen
beslutade att de inte skulle anmodas med sällskap. Fråga om att riva upp detta
beslut lyftes.
Styrelsen beslutar:
Att inte riva upp beslutet från styrelsemöte den 09/05–2017

15 § Ansvarsområden
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar styrelseledamöternas respektive ansvarsområden.
Styrelsen kom fram till att det bör göras en översyn över bland annat
föreningens administration, de arvoderade, studierådets ansvarsfördelning,
mediehantering/officiell hållning i frågor/pressmeddelanden,
Styrelsen beslutar:
Att ändra namn på ämbetet husförman till husmästare
Att flytta husmästare från det administrativa utskottet till det sociala
utskottet
Viktor Tunon reserverade sig mot det ovanstående beslutet
Att notera att sekreteraren är styrelsens representant i föreningens
stipendienämnd
Att ändra namn på ämbetet stipendieansvarig till ledamot av
stipendienämnden
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16 § Påsar och vattenflaskor till reccar
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar huruvida JF ska beställa nya flaskor och påsar till höstens
recentiorer.
Styrelsen beslutar:
Att dela ut påsar och vattenflaskor till recentiorer HT17
Att uppdra åt Simon Alsing att ta fram förslag på påsar och flaskor i
samråd med arbetsmarknadsansvarig och ordförande för studierådet
och sedan presentera det för styrelsen

17 § Uppföljning styrelsearbete/Bevakningslistan
Styrelsen går igenom bevakningslistan och uppdaterar den i enlighet med vad
som kom fram under mötet.

18 § Övriga punkter
•
•
•
•

Nycklar (AS)
Mailadresser (AS)
Styrelseavslutning (HL)
Dropbox (AS)

19 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 16.27

__________________________
Ordförande
Hedvig Lind
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Justerare
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