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Dagordning
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 15-01-2018 kl.
16.00.
Närvarande
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Andreas Larsson

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Kommunikationsansvarig:

Matilda Lindgren

Ordförande för sociala utskottet

Stefany Tannous

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

Arbetsmarknadsansvarig:

Ossian Dittmer Hvarfner

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnar mötet kl 16:25.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Föreslår en rullande lista för terminen i följande ordning:
1. Ossian Dittmer Hvarfner
2. Caroline Edwall
3. Stefany Tannous
4. Matilda Lindgren
5. Andreas Larsson
Förslag för dagens möte:
Ossian Dittmer Hvarfner
Styrelsen beslutar:
Att välja Ossian Dittmer Hvarfner till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Föreslår en rullande lista för terminen i följande ordning:
1. Andreas Larsson
2. Matilda Lindgren
3. Caroline Edwall
4. Stefany Tannous
5. Ossian Dittmer Hvarfner
Förslag för dagens möte:
Andreas Larsson
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Styrelsen beslutar:
Att välja Andreas Larsson till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
-

Alexander Peterson
Christoffer Sina Faroghi(§ 11)

Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Peterson och Christoffer Sina Faroghi.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen belutar:
Att fastställa fördragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga punkten till nästa möte.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag tillsammans med Simon varit på
nobelföreläsning och nobellunch, Jag var också med på
ämbetsmannaavslutningen, vilket var jättekul. Precis innan jul hade jag
möte med ett företag som kan komma med en bra lösning inför
implementeringen av GDPR. Vi kommer diskutera det vidare på nästa
styrelsemöte. Under jul- och nyårshelgen har det varit lugnt, har mest haft
mailarbeten och förberedelse inför terminsstart innan jag i fredags
representerade JF och kårerna på välkomstmässan och välkomsceremonin
för alla nya studenter.
Vice ordförande meddelar:
Har skrivit tenta i fredags, efter det försökt börja lite. Har inte hunnit börja
så mycket än. Har uppdaterat ämbetsmannalistan. Varit med på
inskrivningen av reccar idag.
Sekreterare meddelar:
Var med på julbordet i december. Har pratat lite med Ahlford angående
juristjouren. Annars skrev tentan i fredags och har fått lite ledigt. Hoppat in i
ett fadder.
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Pratat med reccekommittén, börjat med månadsutskick till förmännen i
utskottet. Har haft tenta (men hunnit med lite ledigt).
Ordförande för studierådet meddelar:
Håller på med bokbytardagarna, vice ordförande för studierådet sköter det.
Haft kontakt med Eric Bylander som kommer vara med på nästa
studierådsmöte. Har också pratat med Torbjörn angående att hantera
kränkningar och hur kontakten med studenterna ska gå till.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Har haft lite överlämning, tittat lite på vad jag vill göra under året och vad
som är rimligt och inte rimligt.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Har kommit igång, hade överlämning ganska sent. Har börjat prata med
byråer för att byta kontaktperson. Har introducerat sig själv till alla byråer.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

PC-beslut angående att ge Simon Alsing godkännande att använda sin
fullmakt hos SEB inom ramen för de uppdrag som styrelsen ger honom.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Inget att rapportera i dagsläget.

11 § Scope
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Christopher Sina Faroghi och Philip Trobeck kommer och
informerar om sitt projekt Scope.
Syftet med projektet är att diskutera aktuella och kontroversiella frågor på
ett enkelt sätt. Vill med projektet bidra med objektiv och saklig debatt.

12 § Jämställdhetsansvarig i styrelsen
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Vi behöver utse en till jämställdhetsansvarig i styrelsen jämte
vice ordförande. Ordförandes önskemål är att det ska vara en tjej.
Styrelsen beslutar:
Att välja Matilda Lindgren.

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

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2018-01-15
4(6)

13 § Borgensåtagande gällande kreditkort
Föredragande: Agnes Emborg
Förslag till beslut: Att Juridiska föreningen i Uppsala ska söka
betalkort/uppta lån/teckna borgen i form av kreditkort för Stefany Tannous
och Andreas Larsson hos SEB. Kreditkortsgränsen är 50 000kr per 30dagarsperiod samt 50 000 kr per enskilt köp.
Eftersom beslutet inte har tagits för Agnes Emborgs tidigare kort lades
Agnes till i att-satsen.
Styrelsen beslutar:
Att Juridiska föreningen i Uppsala ska söka betalkort/uppta lån/teckna
borgen i form av kreditkort för Agnes Emborg, Stefany Tannous och
Andreas Larsson hos SEB. Kreditkortsgränsen är 50 000kr per 30dagarsperiod samt 50 000 kr per enskilt köp.

14 § Kurs om personligt ledarskap
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: I höstas beslutade styrelsen att Felix Wideroth skulle få köra sin
kurs i personligt ledarskap på Jontes stuga på kvällstid. Han kommer börja
med den i februari och vill börja gå ut med marknadsföring. Vi behöver
diskutera om ämbetsmän ska få någon förtur, om det ska vara exklusivt för
ämbetsmän eller om det ska vara öppet för alla medlemmar från början?
Det diskuterades huruvida ämbetsmännen skulle få förtur, om en del av
ämbetsmännen får förtur eller dyl. Det var enighet kring att medlemskap i
JF skulle vara ett krav.
Styrelsen beslutar:
Att hålla kursen öppen för alla JF-medlemmar.

15 § Samarbete i universitetsmediagruppen
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Universitetsmediagruppen är ett företag som trycker kollegieblock
som de sedan delar ut till studenter. De har även informationsskärmar där det
finns möjlighet att sprida information, likt den vi har på Jontes stuga i
dagsläget. Allt detta sker kostnadsfritt. Uppsala Studentkår och Uppsala
teknolog- och naturvetarkår (UTN) har det samarbetet idag.
Det diskuterades att JF skulle önska kontrollera annonsörerna i blocken
innan de delas ut. Även att annonsörerna inte konkurrerar med
samarbetspartners. Möjlighet för JF finns att avgränsa annonserna så att
endast vissa brancher eller organisationer innefattas i annonserna.
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Styrelsen beslutar:
Att samarbeta med Universitetsmediagruppen.

16 § Vårens mötestider
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Fastställande av mötestider för vårterminen.
Styrelsen beslutar:
Att hålla möten kl. 17 på måndagar ojämna veckor med sista möte den 4e
juni.

17 § Styrelsefotografering
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Kort diskussion om vi ska ha en ny styrelsefotografering, samt
när den i så fall ska bli av.

18 § Styrelsens arbetsordning
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Kort diskussion om arbetsordningen inför kommande termin.

19 § Inför föreningsstämma 11 februari
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Kort diskussion om stämman, vilka poster som måste lysas samt
deadline.
Styrelsen beslutade:
Att uppdra åt Emanuel Bergqvist att lysa vakanta poster och kalla till
föreningsstämma.

20 § Datum för ämbetsmannautbildning och första
ämbetsmannafesten
Föredragande: Andreas Larsson
-

Ämbetsmannautbildning och fest 24 februari
Städdag 25 februari

21 § Datum för och vilka som ska anordna terminens
ämbetsmannafester
Föredragande: Andreas Larsson
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-

Ämbetsmannafest 17 mars (Sociala utskottet)
Städdag 18 mars
Pubrunda 12 april (Arbetsmarknadsutskottet)
Ämbetsmannaavslutning 8 maj (Styrelsen)

22 § Datum för strategiska möten
Föredragande: Agnes Emborg
-

4 februari

Ytterligare ett möte när schema och andra datum är fastställda.

23 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdatera bevakningslistan.

24 § Övriga punkter
-

Kickoff (AE)
Sjukskrivning (CE)
KK:s diskussionskväll angående #metoo (ST)
Squidfactor (ODH)

25 § Ordet fritt
26 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 19:34.

__________________
Agnes Emborg
Ordförande
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___________________
Ossian Dittmer Hvarfner
Arbetsmarknadsansvarig
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