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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 12-02-2018 kl.
17.00.
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. 17:02.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att välja Stefany Tannous.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att välja Andreas Larsson.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick en dag för sent.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
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-

Andreas Triumf (§ 18)

Styrelsen beslutar
Att adjungera Alice Rosenfeldt, Mattias Schierbeck, Olivia Möller, Daniel
Nilsson, Eric Nilsson och Andreas Triumf

6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ny § 19 ”Infofolder”
Stryka övrigtpunkt ”Vänmiddag”
Ny övrigtpunkt ”Styrelsekickoff”
Ny § 20 ”Aprilstämma”

Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 29/1-18 är inte färdigjusterat.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra mötet har det lugnat ner sig lite för mig. Även om det
fortfarande är många möten känns det som att jag har mer tid att fokusera på
verksamheten. Jag har varit på möte med utbildningsutskottet där vi
presenterade vår rapport om fördjupningskurser. Den togs emot på allvar
och det pågår diskussioner på hur utbudet, eller egentligen hela systemet
kring fördjupningskurserna, kan bli bättre. Jag var samma dag på möte på
institutionen med representanter därifrån samt från ELSA, FEMJUR och
Alumnistiftelsen. Jag tyckte det kändes som ett väldigt bra och givande
möte där vi diskuterade varandras verksamheter samt rollfördelning. Efter
det var jag i Bryssel i två dagar med ledningsrådet. Där diskuterades
framförallt EU:s nya ramprogram FP9. Jag har också förberett och varit med
på styrelsens strategiska möte, som blev en form av Kick off. Efter det har
jag varit på extrainsatt fakultetsnämndsmöte, hållit i kårsamverkansmöte,
varit på USMOS, haft möte med Squidfactor och Studentbokhandeln och
intendenturstyrelsemöte.
Vice ordförande meddelar:
Har sedan förra mötet gjort en del. Har haft möte med ekonomigruppen och
strukturerat upp deras arbete, vilket kommer avlasta mig. Vi hade möte med
institutionen tillsammans med ELSA, FEMJUR och Alumnistiftelsen.
Sedan hade vi Meet n' Greeten som blev en riktig höjdare, jag fick vara lite
köksmästare igen, vilket var väldigt kul. Förra fredagen hade vi också
service på våra brandsläckare. Under den veckan fixade jag också
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revideringen av budgeten och läste på om GDPR. Jag hade bland annat ett
möte med Eric Nilsson om det. Veckan efter bjöd på något mindre att göra,
vilket var skönt. Jag hade ett väldigt bra möte med JoM-gruppen och
Matilda där vi pratade mycket om att dels utöka JoM:s roll, men också om
att sätta tydliga ramar för vad de ska göra. Vi hade också Kårsamverkan-,
och USMOS-möten.
Sekreterare meddelar:
Har sedan senaste mötet deltagit på Meet ’n’ greet, vårt strategiska möte och
februaristämman igår. Har även tillsatt två översättare som ska översätta
hemsidan under administration av IT-gruppen, mer om det senare. Fortsätter
traggla med KD och har bollat ytterligare med Rolf.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sen sist har väl inte jättemycket hänt. Jag har äntligen fått kontakt med
Latitude 59 och håller just nu på att planera vårens kick-off. Har skrivit på
kontrakt för halvvägsgasquen och P3-gasquen samt haft en väldigt bra och
givande styrelsesöndag med resten av styrelsen! Är otroligt glad över att ha
ett fullsatt utskott efter gårdagens stämma.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Haft möte med scope och Ossian om framtida samarbete och
marknadsföring av deras filmer i våra kanaler. Bl.a. ska vi försöka bistå med
att ta fram en logga och främst marknadsföra via Facebook. Loggan är
påbörjad av Magnus Jansson. Haft möte med PR-gruppen/överlämning
eftersom detta inte hade gjorts. Vi pratade om vilka riktlinjer de ska ha, vad
de har för visioner och hur vi kan underlätta arbetet tills vi får påfyllning av
ämbetsmän. Önskemål om Photoshop-utbildning, vilket jag just nu
undersöker möjligheter för. Varit på strategiskt möte med styrelsen. Varit
med på meet n' greet på Jontes, och värvade många reccar! Haft möte med
JoM och Andreas. VI har tagit fram en handlingsplan för deras verksamhet
denna termin. Reviderat mitt utskotts budgetkalkylark och satt liv i vår
facebookgrupp igen. Ha varit på februaristämman!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
30/1 hade jag och Matilda ett möte med Christopher Sina Faroghi och Philip
Trobeck från Scope. Vi diskuterade hur vi kan hjälpa dem marknadsföra sitt
videoprojekt och hur det kommer lanseras under våren. Jag deltog på
Meet&Greet och det strategiska mötet förra helgen.
Arbetsmarknadsgruppen har haft sitt andra möte för terminen. Vi har börjat
ta fram ett formulär där folk anonymt ska kunna inkomma med synpunkter
på våra evenemang samt även rapportera om man utsatts för någon typ av
kränkning eller upplevt sig illa behandlad. Detta är ett led i hur
arbetsmarknadsgruppen kommer ställa om sin verksamhet med anledning av
#medvilkenrätt. Jag har haft ett möte med vår huvudsamarbetspartner
Cederquist. De vill förnya sitt avtal för 2018. Vi har också börjat planera
vårens verksamhet. Jag har också deltagit i februaristämman.
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Ordförande för studierådet meddelar:
Har haft ett studierådsmöte med Eric Bylander, var ett väldigt bra möte. Har
dessutom haft ett möte med FEMJUR om framtida samarbete. Har efter det
varit sjukskriven.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

PC-beslut om revidering av budget inför februaristämman
PC-beslut om revidering av verksamhetsplan inför februaristämman

Styrelsen beslutar
Att lägga besluten till protokollet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Har träffat bokföringsresursen och lämnat material till bokslutet. Har lite
kvitton kvar som måste hittas, annars är nästan allt klart för 2017. Senare
den här terminen kommer lite mer resultatrapporter.

11 § Arkivering
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Vår arkivarie, Daniel Nilsson, informerar och talar om våra
arkiveringsmöjligheter på Carolina Rediviva samt annan information.
Under mötet diskuteras att rutiner kring arkivering måste tas fram,
exempelvis vad som ska arkiveras samt hur ofta JF kommer kunna lämna
saker till arkivet. Carolina Rediviva vill ha in nya saker till arkivet så sällan
som möjligt, ungefär var 5-10:e år.

12 § Hemsidan & översättning
Föredragande: Caroline Edwall och Emanuel Bergqvist
Styrelsen diskuterar att hemsidan måste fyllas på med uppdaterad och
relevant information inför översättningen eftersom att det är onödigt att
översätta texter mer än en gång. Det konstaterades att hemsidan ska hållas
levande och inte statisk och kommer att behöva översättas löpande i takt
med att hemsidan förändras. Alla styrelseledamöter ska tillse att hemsidan
hålls uppdaterad och genom sina utskott se till att förmännen uppdaterar
sina respektive sidor.

13 § JOM-gruppen och recceveckan
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Det har pratats mycket om att JoM ska få en större del i
recceveckan. Så har egentligen inte varit fallet, och JoM:s roll behöver
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därför tydliggöras. JoM önskar få större insyn i recceveckan och framför allt
recceombudets arbete; detta genom att vara delaktiga i tillsättningen av
ombudet, ha löpande kontakt med ombudet under veckan och finnas med
när policys har överträtts. För att JoM ska kunna utföra denna roll behövs
ändringar i åtgärdspolicyn.
Diskussion om syftet med att tydliggöra JoM:s roll i JF och att JoM bör få
ett större ansvar även gällande recceveckan. Utöver det förs en diskussion
gällande JoM-gruppens granskande roll generellt och övergripande i
föreningen. Definitionen av JoM-gruppens arbete måste diskuteras vidare
och dess kärnområde måste definieras innan gruppen bör åläggas ansvaret
för ”fallverksamhet” eller dylikt. Diskussionen utmynnar i att ordförande för
sociala utskottet inte kan skäras av från policyöverträdelser under
recceveckan eftersom ordf.soc. är ansvarig för recceveckan inför
föreningen. Utkastet till förslag måste omarbetas i samråd med ordf.soc.
innan det kan antas av styrelsen.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt JoM-gruppen tillsammans med jämlikhetsansvarig i styrelsen
och ordförande för sociala utskottet att utarbeta ett nytt utkast och fortsätta
diskutera frågan.

14 § Medlemskortsavtal
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Diskussion fördes på styrelsemötet för föreningen USMOS
(Uppsala Studenters medlemshantering: organisation och samordning). Det
börjar bli dags för ett nytt medlemskortsavtal (det nuvarande med Mecenat
löper ut vid årsskiftet), och vi blev ombedda att prata med våra respektive
organisationer om vad vi vill få ut med ett sådant avtal.
Styrelsen diskuterar vilka krav som bör ställas på ett nytt
medlemskortsavtal. Diskussionen utmynnar i att styrelsen är överens om att
USMOS bör satsa på den aktören som är mest gynnsam för studenterna.

15 § GDPR
Föredragande: Andreas Larsson och Eric Nilsson
Bakgrund: Eric Nilsson är jurist och jobbar med GDPR dagligen för
Svenska Kyrkan. Han erbjuder oss fyra timmars arbete i veckan fram tills
oktober för en engångssumma av 6000 kr brutto. Han informerar om vad
han kommer kunna hjälpa oss med där.
Eric Nilsson föredrar om sitt erbjudande i stöd för GDPR-anpassning.

16 § Uppdatering från möte med squidfactor
Föredragande: Agnes Emborg
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Information om mötet med Squidfactor. Diskussion rörande mängden
marknadsföring som vi skulle ge i utbyte mot vad vi får i utbyte. JF har i
dagsläget mycket som redan marknadsförs via Facebook och andra kanaler
till olika motprestationer. Styrelsen anser att förslaget inte står i proportion
till motprestationen. Styrelsen ställer sig negativ till förslaget.

17 § Studentbokhandeln
Föredragande: Agnes Emborg
Information om mötet med Studentbokhandeln. Diskussion rörande att
Studentbokhandeln önskar nå ut till nya studenter och våra nya reccar. Ett
exempel kunde vara att ge dem utrymme på exempelvis recceveckan.

18 § Ämbetsperiod för arbetsmarknadsassistent med särskilt
sponsoransvar
Föredragande: Ossian Dittmer Hvarfner
Bakgrund: Idag väljs arbetsmarknadsassistenten med särskilt
sponsringsansvar på aprilstämman, och sitter perioden juli-juni. Efter att ha
pratat med Andreas Triumf om hur hans arbetsbelastning ser ut skulle jag
vilja föreslå att vi ändrar ämbetsperioden för att i framtiden göra det lättare
för nya personer att söka ämbetet.
Förslag att ändra ämbetsperioden till januari-december.
Ytterligare förslag: Posten arbetsmarknadsassistent med särskilt
sponsringsansvar är ett i hög grad självständigt och kreativt ämbete som har
en särställning i förhållande till resten av arbetsmarknadsgruppen. Till stor
del arbetar man dessutom som en länk mellan olika utskott i föreningen.
Nuvarande ämbetstitel reflekterar inte det, varför jag föreslår att vi ändrar
titeln till Sponsringsansvarig eller något liknande.
Styrelsen beslutar
Att ämbetsperioden för arbetsmarknadsassisten med särskilt
sponsringsansvar ska vara januari-december.
Att döpa om arbetsmarknadsassistent med särskilt sponsringsansvar till
sponsoransvarig.

19 § Infofolder
Föredragande: Agnes Emborg
Ett förslag på en ny infofolder med generell information som är hållbar
längre har tagits fram. Styrelsen behöver ta ställning till hur tryck av nya
folders ska budgeteras och senare korrekturläsning. Styrelsen ställer sig
positiv till Agnes förslag med vidare bearbetning.
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20 § Aprilstämma
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Styrelsen behöver besluta om när aprilstämman ska hållas.
Styrelsen beslutar
Att aprilstämman ska hållas 15e april.

21 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

22 § Övriga punkter
-

Styrelsefotografering (CE)
Kickoff (ST)
Representation (AE)
Styrelsekickoff (CE)
Yourblock (ML)

23 § Ordet fritt
24 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:15.

_________________
Agnes Emborg
Ordförande
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