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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 29-01-2018 kl.
17.00.
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Andreas Larsson

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Kommunikationsansvarig:

Matilda Lindgren

Ordförande för sociala utskottet

Stefany Tannous,

Arbetsmarknadsansvarig:

Ossian Dittmer Hvarfner

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

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Stefany Tannous
Agnes Emborg föreslår Andreas Larsson eftersom Stefany Tannous behöver
gå tidigare.
Styrelsen beslutar
Att välja Andreas Larsson till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutar
Att välja Matilda Lindgren till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
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Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Peterson, Jonas Berggren och Mattias Schierbeck.

6 § Fastställning av föredragningslista
Ny § 13 Budgetrevidering
Ny § 16 Kontanthantering på Jontes.
Ny § 17 Ämbetsmannamedalj
Nya övrigtpunkter ”Driftigstipendiet” samt ”Nyckel bokförman”
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 12/12-17 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Protokollet från 15/1-18 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollen till handlingarna.

8 § GDPR
Föredragande: Agnes Emborg, Jonas Berggren
Jonas Berggren från Canon berättar om deras erbjudande om en lösning för
att anpassa verksamheten till GDPR. Styrelsen måste fatta beslut om vi
tycker att det är något vi vill ha samt ev. justera budgeten därefter.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Andreas Larsson att se över olika aktörer med ungefär samma
upplägg och komma med en sammanställning senast fredag 2 februari.

9 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har det varit väldigt mötestungt för mig. Jag har
varit på kårsamverkansmöte, USMOS-möte och JURO-möte i Umeå med
efterföljande bankett. Tyvärr har jag inte haft så mycket tid att vara med i
recceveckan, något jag hade velat. Jag har presenterat rapporten om
fördjupningskurser i fakultetsnämnden tillsammans med Carro, och den ska
diskuteras igen på onsdag i utbildningsutskottet. Jag har hållit intervjuer för
VD-posten i Kontaktdagen och planen är att den och övriga poster ska
tillsättas under veckan. Avslutningsvis så har jag varit på besök hos MSA,
träffat Erika och Rolf, städat ur shurgardförrådet och varit på
doktorspromotion samt varit med på reccegasquen.
Vice ordförande meddelar:
Jag har börjat arbeta heltid och haft mycket att göra. Jag har kämpat med att
sätta mig in i allt. Jag har varit fadder under recceveckan, varit med Agnes
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uppe i Umeå på deras Juristens Dag. Efter att jag passade på att vara lite
sjuk har jag varit med och städat ur vårat Shurgard-lager, varit på
doktorspromotion och reccegasque.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har jag varit fadder på recceveckan. Tillägger för egen
del i protokollet att mitt lag, Vintergatan, också vann recceveckan VT18.
Har kallat till föreningsstämma den 11 februari. Hjälpte till att städa ur
Shurgardförrådet och har påbörjat utskottsarbetet som legat på is under
recceveckan p.g.a. faddrande.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Har varit väldigt upptagen med fadderarbetet under recceveckan, parallellt
med T3. Försökt stötta PR så mycket det går fram till stämman. Börjat
spåna lite på hur vi kan fylla PR-gruppen igen. Stöttat PJ så att de är up-andrunning.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Har haft möte med Mannheimer Swartling, vi bokade in två event under
våren, och diskuterade ev. sponsring av Uppstartsprogrammet. Har bokat in
ett möte till nästa vecka med Cederquist, för att diskutera verksamheten
under våren. Har inlett förhandlingar med Hamilton om förnyelse av deras
samarbetsavtal. Allt är egentligen färdigt, och vi kommer kunna skriva
under inom kort. Har bokat in ett möte till tisdag 30/1 med Christopher och
Philip från Scope. Vi kommer diskutera hur JF kan hjälpa till med
marknadsföringen etc. i samband med deras videoprojekt. Vi har haft en
spökbollsturnering för reccarna tillsammans med Vinge. Vice
arbetsmarknadsansvarige, Karolina Marazaité, gjorde ett enastående jobb,
understödd av Sponsoransvarige, Andreas Triumf. Eventet var tydligen
mycket uppskattat! Arbetsmarknadsutskottet har haft sitt första möte för
terminen. Vi har bl.a. börjat planera vårens event och diskuterat hur vi kan
ändra konceptet kring måndagsföreläsningarna för att locka mer människor.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan senaste mötet har vi haft reccevecka. Tyvärr var vår vice recceförman
tvungen att hoppa av i början av veckan, på grund av antagning till studier
på annan ort, vilket innebar en del merarbete för både mig och kommittén,
men det är sådant som händer!
Jag har i vanlig ordning fått hantera en del uppkomna händelser, men i stort
har läget varit under kontroll. Funktionärerna har varit grymma.
Vi har även haft reccegasque och är otroligt nöjda med Norrlands nation.
Ska tänka på det i fortsatta gasquesammanhang. Även sponsorerna verkade
väldigt nöjda med alltifrån maten till toastmastrarna.
Klubbmästeriet är otroligt underbemannat, men Filip Lindell hanterar
situationen
bra. Vi har fått dela på det mesta och tillfälligt strukturerat om Jontesverksamheten. Vi jobbar för nuvarande endast med att få verksamheten att
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fortlöpa, så all utvecklande verksamhet ligger tyvärr på is tillsvidare.
Jag har även haft ett initierande möte med terminens projektgrupp för
halvvägsgasquen. De flesta i gruppen har anordnat gasque tidigare och
verkade ha koll på det mesta. Dock var de missnöjda med hur sent inpå förra
terminen de fick påbörja sitt arbete, eftersom det bland annat försvårat
gällande bokning av nation. Jag tar med mig det in i mitt år och kommer att
lysa projektgrupperna för HT-18 och VT-19 tidigare på terminerna.
Jag har ännu inte fått fram ett prisförslag från Latitude gällande kick-offen,
men förhoppningsvis sker det nu i veckan.

10 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan senaste sammanträdet.

11 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Inget som har förändrats sedan sist. Fortfarande en del att sätta sig in i.

12 § Ämbetsperioder för klubbmästeriet
Föredragande: Stefany Tannous
Som det ser ut idag väljs hela klubbmästeriet på samma stämma. Jag har
bollat mitt förslag med vice ordf.soc och kommit fram till att det vore bra
om all kompetens rörande Jontesverksamheten inte byts ut på en och samma
gång, utan blir lite mer överlappande.
Förslag: Klubbmästare, köksmästare och husmästare på aprilstämman eventmästaren och pubmästaren på novemberstämman (där även ordf.soc
väljs). Förutsatt att ämbetsmännen sitter ut sina perioder så skulle det betyda
ett kompetensutbyte à 3 personer i taget, liksom i tex styrelsen.
Jag föreslår därför:
- att ämbetsperioden för eventmästare och pubmästare ändras från juli-juni,
till att i framtiden väljas för perioden januari-december.
Styrelsen beslutar
Att ändra ämbetsperioden för eventmästare och pubmästare från juli-juni till
januari-december.

13 § Budgetrevidering
Föredragande: Andreas Larsson
Justeringar i budgeten måste göras och läggas fram för stämman. Kostnaden
för anpassningar för GDPR måste bland annat göras.
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Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Andreas Larsson att utforma ett förslag till PC-beslut tills på
fredag 2 februari.

14 § ELSA Gasque
Föredragande: Agnes Emborg
ELSA Uppsala anordnar en gasque den 23 februari och JF har blivit
erbjudna två platser mot en kostnad av 395/340. Styrelsen måste besluta om
representationspolicyn ger utrymme för detta samt vilka representanter som
i så fall vill gå.
Styrelsen diskuterar att man inbördes ska besluta vilka som ska gå på
gasquen.
Styrelsen beslutar
Att tacka ja till två biljetter för ELSA Uppsalas gasque.

15 § Standar
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterar förslaget från Kuratorskonventet om en kostnad på
5000kr för att bidra till återinförandet av standaren ”Storan” och ”Lillan”.
Styrelsen ställer sig positiv till förslaget då det dels innebär att Juridiska
föreningen representeras vid officiella högtider samt att det bidrar till att
upprätthålla Uppsalas studenttraditioner och studentliv.
Styrelsen beslutar
Att stå bakom förslaget om att bidra med 5000kr till återinförandet av
standaren ”Storan” och ”Lillan”.

16 § JURO
Föredragande: Agnes Emborg
JF Uppsala sitter med i JURO:s styrelse. JURO:s styrelse träffas två gånger
per termin och nästa inplanerade möte är i Lund den 23 april. På senaste
JURO-mötet diskuterades om det behövdes ett extra möte i Örebro den 5/5
samt om det var motiverat att, om det inte behövdes ett möte, JURO:s
ordförande skulle representera vid Örebros bal under samma kväll. Alla
styrelsemedlemmar, dvs. JF Uppsala tillsammans med de övriga juridiska
föreningarna delar på kostnaderna för JURO:s ordförande.

Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Agnes Emborg och Caroline Edwall att utreda frågan om ett
extra JURO-möte.
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Att ställa sig negativa till att JURO:s ordförande ska representera på baler
utan anslutning till ett JURO-möte under 2018.

17 § Kontanthantering på Jontes stuga
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrunden till beslutet är bland annat att det är en säkerhet att vara
kontantfria. Det har även försvunnit vinstkuvert under föregående år och det
rör sig om förhållandevis som har försvunnit. Med tanke på den lilla delen
av försäljningen som sker genom kontanter är det ur flera aspekter en stor
risk att ta att behålla kontanthanteringen.
Utöver detta så förenklar det caféverkande och klubbverkande då man inte
måste räkna kassa och man slipper problemet med att kassan diffar i slutet
av dagen. Sammanfattningsvis så togs beslutet därför att det inte fanns en
tillräckligt god anledning att ha kvar kontanthanteringen.
Punkten tillkom för att ge utrymme för ämbetsmän att diskutera frågan med
styrelsen. Agnes Emborg tillade att styrelsen i fortsättningen kan lyfta
diskussionsfrågor av intresse för ämbetsmännen på framtida möten.

18 § Utdelning av ämbetsmannamedalj
Föredragande: Andreas Larsson
Robin Ernesäter har ansökt om ämbetsmannamedalj av 2:a graden.
Agnes Emborg tillägger att i framtiden bör ansökningar innehålla vilka
terminer som ämbetsmannen valdes till sitt ämbete för att underlätta
styrelsens beslut.
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Robin Ernesäter ämbetsmannamedalj av 2:a graden.
Att uppdra åt Agnes Emborg och Emanuel Bergqvist att se över
medaljreglementet till nästa styrelsemöte.

19 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
-

Driftigstipendiet (AE)
Nyckel bokförman (EB)

21 § Ordet fritt
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22 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:06.

________________
Agnes Emborg
Ordförande
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Justerare

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

