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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 26-02-2018 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. 17:16.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutar
Att välja Matilda Lindgren till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Caroline Edwall
Styrelsen beslutar
Att välja Caroline Edwall till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
-

Alexander Petersson

Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Petersson.
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6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ny punkt 14 § ”Infofolder”

Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen från 29/1-18 och 12/2-18 är färdigjusterade och kan läggas till
handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollen till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra mötet har jag varit på krissamverkansmöte, som är ett ickeoperativt samarbete mellan kårerna, KK, SLU, studenthälsan,
universitetskyrkan och lite andra aktörer. Jag har fortsatt arbeta med
studierådets rapport om fördjupningskurser, haft studierådsmöte, varit på
studentsamverkan där vi diskuterade jämställdhet och jämlikhet,
studentbarometern och påbörjade en diskussion om bostadssituationen i
Uppsala. Utöver det har jag haft mycket kontorstid och mycket JF-tid, vilket
känns väldigt roligt!
Vice ordförande meddelar:
Sedan senaste mötet har jag varit på möten som krissamverkan och
studentsamverkan. Jag har också haft det första mötet med förmansnätverket
för terminen. Jag tycker det var ett bra första möte där dels alla fick lära
känna varandra lite, då alla förutom två var nya förmän. Vi pratade
dessutom om ämbetsbeskrivningar, och deadline för dessa gavs 11 mars. Jag
har varit med på ytterligare en eftersläntrare till KD-intervju, och Agnes har
haft en till, så nu är ledningsgruppen fylld till Kontaktdagen. På denna
anledning ska jag sammankalla till ett styrelsemöte inom kort. Det mer
löpande arbetet jag sysslat med sedan senaste styrelsemötet har bestått i en
del ekonomiskt, jag har haft möte med min ekonomigrupp, och jag har jagat
kvitton från i höstas. I princip allt från förra året är nu iväg till vår
bokföringsresurs. Jag lade också tid på att planera
ämbetsmannautbildningen, skriva en ny kassainstruktion och nya
redovisningslappar (anpassade till vår kontantlöshet). Jag missade tyvärr
ämbetsmannautbildningen pga maginfluensa.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har jag deltagit i ämbetsmannautbildning och
efterföljande städdag. Har kickat igång en av översättarna, inväntar svar från
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de andra två. Har varit med på skatterättsligt forum. Taggar PR-gasquen nu
på lördag!
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har studierådet välkomnat två nya ledamöter. Vi
har dessutom haft ett studierådsmöte. Jag har haft ett möte tillsammans med
FEMJUR för att planera ett event om arbetsmiljö tillsammans som ska ske i
april, ser verkligen fram emot det. Sedan har jag reppat JF på ELSA gasque.
Jag har under helgen tillsammans med övriga styrelsen styrt
ämbetsmannautbildningen.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har AMG anordnat en frukost på Grand Hotel
Hörnan tillsammans med Mannheimer Swartling. Jag har varit på
Skatterättsligt forums skattekväll som AMG hjälpte dem att anordna. Jag
har stått på Jontes och haft överlämning med min nya Vice
arbetsmarknadsansvarig som kommer ta över annonseringsuppgifterna i
Press Judicata. Jag har också varit på möte med Hamilton i Stockholm
angående deras samarbetsavtal. Sedan har jag också representerat JF på
ELSA:s gasque i fredags, och deltagit på ämbetsmannautbildningen,
ämbetsmannafesten och den efterföljande städdagen.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan sist har jag varit en av dem som inhandlat nya möbler och möblerat
om stugan. Vi har även haft utbildning med de nya ämbetsmännen samt en
uppskattad kickoff på kvällen som jag anordnade. Igår styrde jag städdag!
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har haft möte med merch och podd, hälsat mina nya ämbetsmän
välkomna, bokat in kickoff och utskottsmöte, varit på
ämbetsmannautbildningen, kickoffen och städdagen.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan senaste mötet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Det mesta för 2017 är inne, har jobbat på med det löpande och har snart
kommit ikapp så att jag kan fokusera på det nya årets ekonomiarbete.

11 § Utvärdering av utbildningsdagen
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen utvärderar utbildningsdagen efter diskussioner om
ämbetsmännens förväntningar på JF, vad de tycker är bra och vad de tycker
är JF:s utvecklingsmöjligheter. Styrelsen konstaterar att mycket av sakerna
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kan göras av ämbetsmännen själva med stöd av styrelsen, men att styrelsen
inte får glömma bort att inte bromsa ämbetsmännens utveckling eller köra
över ämbetsmännens beslutsmakt i onödan.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Caroline Edwall att återkoppla till ämbetsmännen angående
utvecklingsmöjligheter och framtida tips, frågor och tankar.

12 § Välgörenhet/volontärsamarbete
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

13 § Kallelse till aprilstämma och fyllnadsval
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Valberedningen önskar att kallelsen till stämman tidigareläggs i mars för att
hinna med intervjuer tidigare. Styrelsen behöver besluta huruvida det dels
behövs ett fyllnadsval och i så fall om det hinns med eller blir för tätt inpå
kallelse till ordinarie stämma.
Styrelsen diskuterar att stämman bör flyttas till slutet av april istället för att
ligga i mitten av månaden, detta för att göra lite mer tid till ansökningar och
för att valberedningen inte ska få en lika tuff intervjuperiod.
Styrelsen beslutar
Att flytta aprilstämman till 22 april.

14 § Infofolder
Föredragande: Agnes Emborg
Agnes har sedan förra mötet följt upp och tillsammans med Felix Wideroth
tagit fram en infofolder och sponsorernas logotyper på ett separat blad som
kan bytas ut efterhand som sponsorerna byts ut. Styrelsen diskuterar och
ställer sig positiva till förslaget. Tillräcklig prisinformation efter att
tryckeriets logga ska infogas i infofolderna innebär att foldern kommer
skickas ut på PC-beslut eller tas på nästa möte.

15 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

16 § Övriga punkter
-
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17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 19:00.

_________________
Agnes Emborg
Ordförande
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_________________
Matilda Lindgren
Justerare
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