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Dagordning
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 28-11-2017 kl.
17.00.
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Emanuel Bergquist

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Ordförande för Sociala utskottet

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

Arbetsmarknadsansvarig:

Elvin Sababi

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnar mötet kl. 17:04.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Caroline Edwall.
Styrelsen beslutar
Att välja Caroline Edwall till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Elvin Sababi.
Styrelsen beslutar
Att välja Elvin Sababi till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Styrelsen beslutar
Att adjungera Magnus Jansson, Matilda Lindgren, Alexander Petersson,
Ossian Dittmer Hvarfner och Stefany Tannous.

6 § Fastställning av föredragningslista
Simon yrkar på att lägga till § 19 ”JF-karriär”, § 20 ”Februaristämma” och §
21 ”Styrelseval på stämma”.
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Agnes yrkar på att lägga till en ny övrigtpunkt ”Vänmiddag”.
Elvin yrkar på att lägga till en ny punkt § 24 ”Incident”.
Viktor yrkar på att lägga till en ny övrigtpunkt ”Recceveckan VT18”.
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen är justerade och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollen från 31/10-17 och 11/11-17 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har sedan senaste mötet hunnit vara på kårsamverkansmöte på Gotland utan tvekan ett av de bättre mötena vi haft. Vi diskuterande bl.a. det
framtida kårlandskapet och ERGO. Jag har också varit på
professorsinstallation och Göteborgs årsbal. Utöver det så har jag arbetat
mycket med förberedelser inför novemberstämman och såklart deltagit vid
stämman där vi valt nya ämbetsmän och styrelseledamöter.
Vice ordförande meddelar:
Har sen senaste mötet kommit tillbaka från min sjukskrivning på 100% och
är nu på 50%. Tiden tillbaka kickstartade jag med en resa till Visby
tillsammans med Agnes där vi hade ett Kårsamverkansmöte. På fredagen
var det professorsinstallation, och på lördagen var det bal i Göteborg. Har
under vecka 47 arbetat mycket med ekonomin, främst få ut en stor del
fakturor. Har haft möte med Studentsamverkan samt gått på Anders Wall
föreläsningen med efterföljande mingel. Helgen spenderades först i
Stockholm med ordförande- (samt JURO)möte och bal, och på söndagen på
stämma där min efterträdare valdes.
Sekreterare meddelar:
Jag har varit med på JURO-mötet i Stockholm tillsammans med Caroline
vilket var intressant. Har sedan deltagit i novemberstämman. Har även
fortsatt planerat professorskampen där vi har svårt att hitta professorer som
vill tävla för institutionen.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har Studierådet haft ett möte. Det var ett väldigt
bra men mycket långt möte. Vi har under hösten arbetet med flera projekt
som nu snart ska presenteras för fakulteten. Jag och Studierådet styrde även
ämbetsmannafesten på Jontes. Den var uppskattat men extremt dålig
representation från styrelsen, vilket noterades av ämbetsmännen. Jag har
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även arbetet med fakultetens remissvar på universitetets utkast till
handlingsplan för breddad rekrytering och breddat deltagande. Sedan var jag
på JURO möte i Stockholm och även på JF Stockholms bal. Dessutom var
jag med stämman i söndags.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
PC-beslut om propositioner (4)
Revisor
Kamerautrustning
Verksamhetsplan
Valbarhet till studierådet och styrelsen
Styrelsen beslutade
Att protokollföra PC-besluten.

10 § Ekonomiuppföjning
Föredragande: Simon Alsing
Vi har börjat komma i fas med faktureringen. Mycket har gjorts av
assistenterna. Alla partners fakturor och även balen är skickade. Nordisk
veckas fakturor är på väg ut.

11 § Styrelsearbetet fram till årsskiftet
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussionspunkt angående styrelsearbetet under hösten. Styrelsen har
under hösten fått kritik från ämbetsmän att styrelsearbetet inte har fungerat
bra, att transparensen varit dålig och att varit lågt deltagande på
styrelsemöten. Styrelsen diskuterar hur arbetet sista månaden innan
årsskiftet ska bli bättre samt hur kommande styrelse kan förbättra
styrelsearbetet.

12 § Med anledning av #medvilkenrätt
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Styrelsen måste ta ställning till om och hur vi vill gå vidare i
arbetet med anledning av #medvilkenrätt-kampanjen.
Agnes presenterar en idé för styrelsen angående att ge en till
styrelseledamot, utöver vice ordförande ansvar för jämlikhet- och
mångfaldsarbete. Denna styrelseledamot ska helst vara av motsatt kön
jämfört med vice ordförande. Det diskuteras om att använda sig mer utav
JoM-gruppen som arbetsgrupp och att sprida och marknadsföra deras arbete.
Caroline lyfter att detta diskuterades på senaste JURO-mötet och vilka
åtgärder som andra JF i Sverige har tagit, t.ex. revidering av sångböcker och
på fakultetsnivå ta upp frågan.
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Matilda lyfter att KV skulle kunna berätta att sexism och liknande är
oaccepterat vid KV-kvällar samt att det lyfts ut mot medlemmarna tydligare
vad som görs (t.ex. genom affischer).
En ny utformad nolltoleranspolicy bör utformas för Jontesverksamheten.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt presidiet att utarbeta en handlingsplan till nästa styrelsemöte.
Att uppdra åt varje utskottsordförande att till nästa styrelsemöte i sitt utskott
diskutera upprättandet av en nolltoleranspolicy.

13 § Seniorskollegiet
Föredragande: Agnes Emborg
Det har upprättats ett dokument kring Seniorskollegiets roll där det framgår
vad JF förväntar sig av ledamöter i kollegiet i form av aktivitet i möten,
närvarokrav på möten, svarsbekräftelser på remissförfrågningar eller frågor.
Anmodan till balen blir JF:s motprestation för deltagande i Seniorskollegiet.
Agnes gör redaktionella ändringar och presenterar en ny version till nästa
möte.

14 § ERGO:s framtid
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Hur känner vi till att eventuellt göra ERGO till en kårgemensam
tidning?
Det diskuteras att JF dels bröt sig ut från US och därför inte har intresse i att
arbeta med en tidning som ligger under dem. PJ uppfyller JF:s och dess
medlemmars intressen.
Styrelsen beslutar
Att inte göra ERGO till en kårgemensam tidning.

15 § Framtida kårlandskapet
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Idag är Kårsamverkan endast ett samarbetsavtal mellan kårerna
vid Uppsala universitet. Vi måste ta ställning till om huruvida vi vill att KS
ska bli en organisation, om vi ska ha en arvoderad som hanterar alla
protokoll, handlingar, kårsamverkansmailen osv. Idag är det ganska mycket
arbete med administrationen runtomkring. Att göra en organisation skulle
troligtvis innebära mer kostnader för JF, men en arbetslättnad för presidiet
(framförallt för ordförande). Vi vet inte mer vad som skulle krävas, men JF
måste ändå börja fundera om hur vi känner kring det och förslag på hur en
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sådan organisation eventuellt skulle se ut. Detta kan även bli något som kan
påverka hur kårlandskapet i Uppsala ser ut och fungerar samt vilken rätt vi
själva har som kår.
Baserat på informationen som har framkommit idag så ställer sig styrelsen
negativ till att Kårsamverkan ska bli en organisation istället för ett
samarbetsavtal.
Styrelsen beslutar
Att utifrån den information som presenterats ställa sig negativa till att
Kårsamverkan ska bli en organisation.

16 § Vice ordförande för sociala utskottet
Föredragande: Sofia Jäger
Bakgrund:
Sociala utskottet har länge varit ett högt belastat utskott i Juridiska
föreningen. Som utskottsordförande har det krävts mycket tid att rodda i
utskottsrelaterade saker. Det finns i nuläget väldigt lite möjlighet för
utskottsordförande att utveckla och bredda det sociala utskottet på grund av
den höga arbetsbelastningen. Många gånger uppkommer dessutom frågor
som utskottsordförande behöver bolla med någon som också har god insyn i
utskottet innan beslut tas. Därför skulle det behövas en vice ordförande för
sociala utskottet, likt i Studierådet, för att finnas för dessa uppgifter.
Dessutom då arbetsbelastningen är väldigt hög i perioder kan det vara skönt
att kunna lämna över vissa arbetsuppgifter till en vice. Sociala utskottet har
kontinuerligt evenemang och arbete, så det är i princip omöjligt för
utskottsordförande att ta en paus på grund av studier eller annat, då hela
verksamheten står still.
Mitt förslag är därför att klubbmästaren får rollen som "Klubbmästare tillika
Vice ordförande för det Sociala utskottet". Klubbmästaren kommer få
huvudansvaret för hela klubbmästeriet, och de arbetsuppgifter som tidigare
legat på Ordförande för Sociala utskottet gällande klubbmästeriet och Jontes
stuga kommer tillfalla klubbmästaren. Detta har tagits upp med sittande
klubbmästare som är positivt inställd till det hela. I dagsläget är
klubbmästeriet relativt skevt belastat mellan förmännen, men med en enkel
omstrukturering så anser jag att klubbmästeriet bara kommer gynnas av
detta beslut, då det blir en friare arbetsgrupp, lite som ett utskott i utskottet.
Styrelsen diskuterar att införa en vice ordförande för sociala utskottet som
ska ha primärt ansvar för hela Jontesverksamheten. Klubbmästaren är den
som är bäst lämpad att ha ansvar för detta. Förslaget har bollats tidigare och
en omstrukturering av sociala utskottet vore lämpligt baserat på
arbetsbelastningen som råder inom utskottet och för utskottsordförandet.
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Styrelsen beslutar
Att ändra namnet på Klubbmästaren till ”Klubbmästare tillika vice
ordförande för sociala utskottet”.
Att uppdra åt ordförande för sociala utskottet att göra en lämplig
omstrukturering av utskottet.

17 § Sponsoransvariges roll
Föredragande: Sofia Jäger
Sofia lyfter frågan angående vad sponsoransvariges roll innebär, om den är
specifikt för ett utskott eller flera. Diskussionen utmynnar i att
problematiken inte tidigare hade lyfts till arbetsmarknadsutskottet och att
det inte finns några hinder att söka sponsring men att en ordentlig
arbetsordning eller mall för att söka sponsring borde finnas.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Elvin att skapa en mall för att söka sponsring.

18 § Internationella studenter
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund: I somras fick Studierådet och studiebevakaren en förfrågan om vi
ville vara med och marknadsföra vår verksamhet på en biblioteksvisning för
internationella studenter. Vi tackade då nej, eftersom vi då inte hade någon
verksamhet som är på engelska och inget material om
studierådet/skyddsombud på engelska. Jag skulle gärna vilja diskutera hur vi
nästa termin vill jobba mot internationella studenter.
Styrelsen diskuterar att det är väldigt viktigt att vända sig mot
internationella studenter, men att en betydande del av studenterna i
dagsläget enbart talar svenska. Kåren bör däremot sträva efter att ge ut
information gentemot alla studenter. Viktigast är att hemsidan erbjuds även
på engelska och senare även en del material så som flyers och liknande.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Emanuel att lysa en projektgrupp för översättning av
hemsidan.

19 § JF-Karriär
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar huruvida JF-Karriär borde avvecklas eller omarbetas
och tas upp i PR-gruppen baserat på att hemsidan dels har förenklats vilket
har tagit bort en stor del av arbetet och gör det svårt att hålla en hel
arbetsgrupp sysselsatt.
Styrelsen beslutar
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Att uppdra åt Viktor att diskutera frågan inom kommunikationsutskottet
angående JF-karriär.

20 § Februaristämma
Föredragande: Simon Alsing
Simon lägger fram att styrelsen borde besluta om att sätta ett datum för
februaristämman och Meet and greet.
-

Meet and greet den 31 januari.
Februaristämma den 11 februari.

21 § Styrelseval på stämman
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt presidiet att arbeta fram en proposition gällande stadgeändring
för omröstning i styrelseval.

22 § Övriga punkter
-

Uppdatera ämbetsbeskrivningar, spec. tidsåtgång (EB)
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Simon att ansvara för uppdatering av ämbetsbeskrivningar.

-

Musikhjälpen & Professorskampen (EB)
Vänmiddag (AE)
Recceveckan VT18 (VT)

23 § Ordet fritt
24 § Incident
Diskussion fördes bakom stängda dörrar på grund av ämnets karaktär.

25 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:42.

______________
Agnes Emborg
Ordförande
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