2018-06-30
1(6)

Protokoll
Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 23-04-2018 kl.
17.15.
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. 17:17.

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

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

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

5 § Adjungeringar
-

Morgan Ödman
Alexander Petersson
Anna Liliebäck (från 8 §)

Styrelsen beslutar
Att adjungera Morgan Ödman, Alexander Petersson och Anna Liliebäck.
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6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen från 26/3-18 och 8/4-18 är justerade.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollet från 26/3-18 till handlingarna.
Att lägga protokollet från 8/4-18 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra mötet har jag jobbat lite mindre än vanlig på grund av sjukdom.
Jag har varit med på studierådsmöte och varit ordförande för T1:s kursråd vilket var en stor utmaning och väldigt intressant. Jag har varit med på
Iustus bolagsstämma som aktieägare och styrelsemöte som adjungerad.
Båda dessa var intressanta för att få en insyn i bolaget. Jag och Caroline har
varit på ett möte med dekanen och ett med studierektor, det sistnämnda
angående kursråd. Vi har även debatterat för praktikkurser på
juristprogrammet i Uppsala under ett utbildningsutskottsmöte, men beslut
kommer dröja gällande det. Avslutningsvis kommer vi i maj få besked om
hur urvalet av fördjupningskurser ska gå till i höst - vilket förhoppningsvis
gör att det kommer finnas fler kurser att välja mellan till HT19 än vad det
finns idag.
Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har jag varit med på en workshop med Studentkortet tillsammans
med andra representanter från kårerna och nationerna, jag har varit med på
ett USMOS-möte där vi diskuterade bland annat nya Uppsalastudent.com
och GDPR, jag har haft en något försenad kickoff med ekonomigruppen, vi
åt burgare och tog en öl, och jag anordnade ett otypiskt förmansnätverk där
Eric Nilsson var plats och informerade om hur vi ska jobba med GDPR. Nu
är vi igång. Det var också har varit intensivt med sittningar, jag var på
Råbiffen, anordnad av Uppsala Studentkår, den 11:e, på halvvägsgasque den
13:e och på Culpa cup den 14:e. Vårt spel under Culpa var, som ni vet, inte
en succé, men vi kommer på något mirakulöst sätt inte sist. Nu i helgen ska
vi (eller var vi) i Lund på JF Lunds bal. Jag förmodar att det var underbart
på alla sätt och vis.
I mitt löpande arbete har det varit mycket ekonomi, och jag har pysslat med
dels vårt bokslut och Kontaktdagens årsredovisning, och mailat mycket med
revisorerna och varit och hälsat på dem. Vi hade lite mer att göra med
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bokslutet i år, då vi tidigare har gjort ett förenklat bokslut men i år behövde
vi göra ett icke-förenklat årsbokslut.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har det varit väldigt lugnt. Var med på Culpa cup och
efterföljande sittning vilket var kul men gav mycket träningsvärk. Har
skickat ut handlingarna inför stämman. Var på JF Lunds vårbal, det var
roligt att se hur det funkar nere hos dem.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra mötet har JF varit värd för en föreläsning med Sargon de Basso.
Jag närvarade inte själv men den var tydligen både lyckad och uppskattad!
Jag har varit på White & Case event i Stockholm den 11:e april, till vilken
vi lyckades få ovanligt många deltagare. Eventet var lyckat, och vi stötte
inte på några problem under kvällen. Jag har deltagit efter bästa förmåga i
Culpa cup och den efterföljande gasquen. I måndags förra veckan blev vi
tvungna att ställa in en föreläsning med Unionen på grund av lågt intresse
hos våra medlemmar. I tisdags deltog jag i, och administrerade Cederquist
vårevent på deras Stockholmskontor. Det var superkul, men tyvärr var vi
ganska få från Uppsala som deltog. Jag har också varit på Mannheimer
Swartlings föreläsning i torsdags, men jag deltog bara i den initiala
planeringen för några månader sen, och inte i själva genomförandet under
kvällen.
Ordförande för studierådet meddelar:
Det har varit en intensiv period sedan förra styrelsemötet. Vi i Studierådet
har haft väldigt mycket att göra! Den 10 april genomförde vi PM-kväll för
T1or, där Torbjörn Ingvarsson föreläste om PM-skrivande och vi studenter
gav tips och råd till T1or! Det var en lyckad kväll. Arbetet med årets lärare
har också dragit ingång och studieförbättrandegruppen stod på munken en
dag för marknadsföring. Sedan har jag haft ett rekordlångt planeringsmöte
med FEMJUR för att planera paneldiskussionen. Under torsdagen samma
vecka hade vi även Studierådsmöte där vi bl.a. godkände en stressenkät som
vi ska skicka ut tillsammans med FEMJUR. Vi arbetar även vidare med
arbetet med internationella studenter och ELSA. Sedan var jag på
halvvägsgaque, och missade dessvärre culpa! Under måndagen den 16 april
genomförde vi eventet om arbetsmiljön med representanter från fakulteten
och även en forskare från centrum för genusforskning och
utbildningsansvarig på MakeEqual. Det var ett lyckat event och uppskattat
av många studenter. Studierådet har dessutom marknadsfört sig utanför
föreläsningar och uppdaterat information på hemsidan om Studierådet. Jag
och Agnes har haft ett avstämningsmöte med Mattias Dahlberg (dekan)
och ett möte med Olle Målsäter (studierektor) om kursråden,
fördjupningskurser. Jag var även på ett möte med utbildningsutskottet. På
mötet med utbildningsutskottet diskuterade vi fördjupningskurser, T3rapport m.m. Jag deltog även på förmansnätverket. Sist men inte minst har
jag deltagit i JURO-mötet i Lund där vi bland annat reviderade stadgar och
kostnadsreglemente samt deltog i efterkommande bal. Under söndagen den
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22 deltog jag på JF:s stämma. Så minst sagt - intensiv men kul period sedan
senaste mötet.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
De senaste två veckorna har tempot blivit högre igen! Vecka 15 började
med en kvällsföreläsning med Sargon de Basso, vilken var väldigt
intressant! Jag har vidare fortsatt jobba särskilt nära gasquegruppen och bl.a.
varit på möte med en nation, men även hunnit träffa klubbmästeriet en del.
Jag har också reppat JF på Råbiffen och Culpa Cup, samt deltagit i ett
förmansnätverk med temat GDPR. Efter det har jag tillsammans med resten
av styrelsen varit nere i Lund för att besöka JF Lund och efter det snabbt åkt
tillbaka och deltagit i årets Aprilstämma! Kan även meddela att vi haft
ytterliga en livsmedelskontroll i stugan, vilken vi denna gång klarade utan
anmärkningar.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan förra mötet har jag spelat i culpa cup och gått på dess sittning, Jag var
med på halvvägsgasquen, och även om det inte är en del av mitt ämbete vill
jag rapportera om att det var en väldigt härlig gasque med många skratt!
Halvvägsgruppen har gjort ett bra jobb med andra ord. Jag har varit på
förmansnätverk och lärt mig mer om GDPR och hur vi ska jobba med det.
Till sist har jag också varit på bal i Lund och kommer att ha medverkat på
stämman också. Årets första poddavsnitt har också kommit ut och ett nytt
PJ-nummer är på gång!

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

PC-beslut angående att lägga fram verksamhetsberättelsen inför
stämman
Styrelsen beslutar
Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017 och lägga fram den inför
stämman.
Att uppdra åt Agnes Emborg att göra redaktionella ändringar och lägga
in berättelsen i en lämplig mall.

Styrelsen beslutar
Att lägga besluten till protokollet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Det kommer ske en utdelning om 600.000kr från Kontaktdagen AB under
året. Det har varit svårt med bokföringsresursen att få upphämtningen av
material att fungera, dels då bokföringsresursen har fått andra uppdrag och
sjukdomar i familjen som fördröjt det. Materialet kommer hämtas nu i
veckan eller nästa vecka. Därför har vi just nu ingen ekonomisk rapport hur
vi ligger till. Vi vet att budgeten för oförutsedda kostnader har belastats
mycket med tanke på elproblemen och varmvattenberedaren på Jontes.
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11 § Standar
Föredragande: Agnes Emborg
Övriga kårer har tagit ställning till frågan om de två gemensamma standarer
och några av dem har ställt sig negativ till att bidra till ”Lillan” då den
ansetts ha nationalsocialistiska eller skandinavistiska inslag. Styrelsen
diskuterar och ställer sig positiva till att använda ”Storan” i avvaktan på en
ny ”Lillan”.

12 § Överlämningspolicy
Föredragande: Andreas Larsson
Andreas Larsson informerar om överlämningspolicyn som har varit på
remiss hos förmansnätverket och uppskattats där. Styrelsen diskuter utkastet
och kommer fram till att det behöver behandlas vidare innan beslut kan tas.
Styrelsen kommer att ta beslut i frågan via PC tills på fredag 27/4 för att
kunna anta policyn innan överlämningar ska ske inför nästa termin.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Andreas Larsson att färdigställa ett nytt utkast och bereda ett
PC-beslut.

13 § Alumnverksamhet
Föredragande: Andreas Larsson
På aprilstämman för ett år sedan (23/4-17) tog stämman ett beslut om att
uppdra åt styrelsen att se till att en aktiv alumnverksamhet kommer igång.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Andreas Larsson att kontakta JF Lund för att fortsätta arbeta
med alumnifrågan.
Att uppdra åt Emanuel Bergqvist att skapa en Facebookgrupp för aktiva och
alumner.

14 § Styrelseöverlämning
Föredragande: Andreas Larsson
Andreas Larsson informerar om vikten av en ordentlig styrelseöverlämning,
gärna över en helg om det är möjligt, där vi dels har enskilda överlämningar
och en gruppöverlämning, samt bara allmänt prat och filosoferande om JF
och hur vi bäst utvecklar kåren. Styrelsen diskuterar förslaget och kommer
fram till att en sådan överlämning bör, på något sätt, genomföras.
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt Agnes Emborg att ansvara för en gemensam
styrelseöverlämning.
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15 § Medaljutdelning
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Elin Malmsköld har ansökt om utdelning av ämbetsmedalj. Elin har varit
aktiv under fem terminer och uppfyller kraven för ämbetmedalj av andra
graden.
Styrelsen beslutar
Att tilldela Elin Malmsköld en ämbetsmedalj av andra graden.

16 § Medaljreglemente
Föredragande: Agnes Emborg
Bordlagd punkt från föregående sammanträde. Styrelsen har inte haft
möjlighet att bereda punkten tillfredställande utan måste ta mer tid för att
göra detta. Punkten tas upp på nästkommande möte.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

17 § Åtgärder till följd av Culpa cup
Föredragande: Ossian Dittmer Hvarfner
Diskussionen rör känsliga personuppgifter och händelser varför
diskussionen sker bakom stängda dörrar.

18 § Bevakningslistan
19 § Övriga punkter
-

Datum för nästa strategiska möte
Bal
Ämbetsmannaavslutning

20 § Ordet fritt
21 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:11.

____________
Agnes Emborg
Ordförande
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Justerare
Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

Borttaget

