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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 26-03-2018 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. 17:16.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ossian Dittmer Hvarfner
Styrelsen beslutar
Att välja Ossian Dittmer Hvarfner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick i enlighet med arbetsordningen en vecka i förväg.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelsen.

5 § Adjungeringar
-

Magnus Jansson
Vilhelm Gabrielsson
Alexander Petersson

Styrelsen beslutar
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Att adjungera Magnus Jansson, Vilhelm Gabrielsson och Alexander
Petersson.

6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 12/3-18 är inte justerat.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan senaste mötet har jag fortsatt arbeta med sångboken. Nu är det bara
sista petet innan den kan skickas in till förlaget. Utöver det har jag haft en
skyddsombudsworkshop, där vi pratade om kursråd. Jag har även varit med
på forsknings- och utbildningsdag med Juridiska fakulteten där vi pratat
likabehandling och diskriminering. Jag har även haft kårsamverkansmöte
hos uppsalaekonomerna. Jag jobbar även med kårernas sida på nya
versionen av uppsalastudent.com, som planeras bli lanserad kring valborg.
Vice ordförande meddelar:
Det första jag gjorde efter förra styrelsemötet var att hålla i
uppsamlingsheatet för ämbetsmannautbildningen. Det var inte så många
som jag hade velat där, men själva utbildningen gick bra. Större delen av
den veckan gick annars åt till att sätta upp mastodont-dokumentet med våra
ämbetsbeskrivningar. Under helgen var jag med på ämbetsmannafesten och
städdagen, vilket var väldigt roligt!
Förra veckan höll jag i förmansnätverket på måndagen, där vi bl.a.
diskuterade en överlämningspolicy. Mötet gick bra, diskussionen flöt på bra,
och de flesta var väldigt positiva, men att vissa saker behövde förtydligas i
den. Jag medverka också på kårsamverkan, och har jobbat med att få in det
allra sista till bokslutet som idag skickas till revisorn! På lördagen träffade
jag också Eric Nilsson och pratade om hur vi ska dra igång GDPR-arbetet.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har jag tittat på YourBlock och hur vi ska kunna
använda det effektivt efter uppdraget från styrelsen, har stött på lite patrull
och frågor med vissa funktioner och försöker kolla på det. Var med på
ämbetsmannafesten som blev väldigt rolig och var sedan med på
efterföljande städdag. Har lagt ut lysning och kallelse till aprilstämman och
fått min första existentiella kris rörande mitt framtida engagemang. Har haft
ett möte med Alexander och Bel-Gloire från tidigare Juristjouren och fått en
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överlämning som jag kan skicka vidare till nästa rådgivare när
verksamheten tas upp på nytt.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra mötet har jag haft kickoff med arbetsmarknadsgruppen. Jag har
arbetat en del med Culpa cup, både med kontaktande av andra byråer än
våra samarbetspartners, och med att förhoppningsvis fixa fram
goodiebags. Jag har också koordinerat med JF:s poddmästare och
Cederquist HR-avdelning för att förhoppningsvis få till ett podcastavsnitt
inom kort. AMG har under den senaste veckan ordnat besök på Munken
med Hannes Snellman, Rochier och Hamilton. Jag själv har dock bara aktivt
hjälpt till med Hamiltons besök. I tisdags så var jag i Stockholm och besökte
Gernandt & Danielssons kontor och diskuterade vårt samarbete och
samarbetsavtal med dem. Vi diskuterade också studentkontakt och deras
"image" hos Uppsalastudenter, bland annat. I fredags så hjälpte jag också till
en del med lokalfinalen för SJM. Förra veckan så höll jag också på en del
med att försöka få till lite marknadsföring av alumnidagen i Press Judicata.
Jag har också börjat prata lite löst med en ytterligare affärsjuridisk byrå om
att bli samarbetspartner med JF Uppsala. Sist så har jag också varit med och
färdigställt en mall för att kontakta sponsoransvarig.
Ordförande för studierådet meddelar:
Jag har sedan senaste styrelsemötet fokuserat mycket på eventet
"Juristprogrammet & #medvilkenrätt - Föreläsning och samtal om
arbetsmiljö" som kommer ske den 16 april kl 17.30. Jag har även
tillsammans med Agnes och skyddsombuden tagit fram riktlinjer för
kursråden. Förra måndagen var jag även på möte med fakultetsnämnden.
Jag och tre andra från studierådet hade även möjlighet att delta på ett
lunchseminarium om pedagogik på Harvard Law School, vilket var extremt
intressant. Vi diskuterade bland annat användandet av datorer i
undervisningen. Studierådet har också haft ett möte där vi diskuterade bland
annat samarbete med ELSA, uppföljning av fakultetens utbildningsdag,
riktlinjer för kursråd och framtidsplaner för Studierådet.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
De senaste veckorna har fokuset legat på gasquegruppen och planering inför
höstens bal. Vi har haft ett par möten dels om det och dels om den
kommande sittningen 6 april. Kul!
För drygt en vecka sen var det ämbetsmannafest som sociala utskottet styrde
ihop och jag är så glad över alla fina ämbetsmän i utskottet som styrde ihop
en kväll för alla andra.
Kommunikationsansvarig meddelar:
I söndags hade vi en jättetrevlig kickoff med kommunikationsutskottet! Vi
åt pizza, drack öl och spelade sällskapsspel hela kvällen. Det var väldigt god
stämning och ett bra sätt att lära känna varandra på inom utskottet! Sedan
var jag med på ämbetsmannafesten som var väldigt lyckad. Jag har också
jobbat för att förnya utgivarbeviset för PJ, det är på gång! Dessutom har jag
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varit klubbverkare en kväll och sett till att spendera lite tid på Jontes om
dagarna. Inom utskottet har Marcus som filmproduktionsansvarig jobbat
hårt för att marknadsföra herrsittningen och arbetat med projekt som ickeämbetsmän kontaktat honom för – kul med ett lyft för det ämbetet!

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

PC-beslut om namnändring av poster i studierådet 18/3-18
Styrelsen beslutade att anta förslaget:
Att ändra namn på ”Ledamöter i den studieförbättrande gruppen med
särskilt ansvar för Uppstartsprogrammet” till ”Ansvariga för
Uppstartsprogrammet”.
Att ändra namn på ”Ledamöter i den studieförbättrande gruppen med
särskilt ansvar för studieförbättring” till ”Ledamöter i
Studieförbättrandegruppen”

Styrelsen beslutar
Att lägga besluten till handlingarna.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Bokförsäljningen har varit högre än beräknat. Boklagret är också större än
beräknat, något som kommer påverka resultatet. Alkoholförsäljningen har
minskat jämfört med beräknat. Slutligen kommer JF få ett positivt resultat
eftersom att de finansiella intäkterna under 2017 har varit mycket goda,
mycket tack vare en bra förvaltare.

11 § Förslag och utkast till prop. ang. studierådet
Studierådet som utskott består idag av dels “Studierådet”, det vill säga tolv
(12) ledamöter som ägnar sig åt studiebevakning, studentrepresentation och
påverkansarbete. Utskottet består även av “Studieförbättrande gruppen” som
består av tre (3) ledamöter som fokuserar på studieförbättrande event för
juriststudenter samt två (2) personer som är ansvariga för
Uppstartsprogrammet. Att Studierådet både är namnet på utskottet som
helhet och den största gruppen i utskottet leder till stor förvirring både för
personer i utskottet men även utanför. Därför bör detta korrigeras.

12 § Propositioner inför stämman
Föredragande: Andreas Larsson & Agnes Emborg
Styrelsen behöver ta fram de propositioner som de finner lämpliga inför
aprilstämman och besluta vem som ska skriva propositionerna.
Styrelsen diskuterade sig fram till följande propositioner:
- Studierådets namn till studieutskottet
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2018-06-30
5(6)

-

Att byta titeln Ämbetsman till
Förtroendevald/ämbetsverkare/ämbetsperson
Redaktionella ändringar för styrelsen gällande stadgan

13 § Marknadsföring inför stämman
Diskussion kring hur marknadsföringen inför kommande stämma bör ske.
På mötet diskuterades det att vi bör marknadsföra, dels genom instagram
och dels genom Facebook. Föregående år så publicerades det innan
stämman bilder med en kort beskrivning av sig själv, av ämbetet och vad
som gör ämbetet roligt. Viktigast är att i första hand marknadsföra
styrelseposterna.
Utöver marknadsföring av styrelseposter så bör det spridas en generell
marknadsföring om stämman.

14 § Information om GDPR-arbetet
Föredragande: Andreas Larsson
Jag hade ett möte med Eric Nilsson nu i helgen där vi pratade om hur vi ska
dra igång arbetet med GDPR. Det vi ska börja med är inventeringen av de
personuppgifter vi har. Eric ska sätta ihop en inventeringsmall och sedan
ska vi börja där vi har mest personuppgifter.
Andreas informerar om att Eric Nilsson har satt igång arbetet och att
styrelseledamöterna kommer behöva gå igenom riskområden inom
föreningen där det kan finnas personuppgifter som ligger. Styrelsen
diskuterar vilka områden inom JF som innehåller mest känsliga
personuppgifter. Andreas återkommer med inventeringsmall när Eric satt
ihop den.

15 § Revidering av styrelsens arbetsordning
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen bör revidera styrelsens arbetsordning då den tidigare inte
innehållit något stycke om diskussion bakom stängda dörrar. Styrelsen
diskuterade betydelsen av att en stängd diskussion måste ha god grund och
särskilda skäl och inte får beslutas om slentrianmässigt. Tidigare har
arbetsordningen inte innehållit någon explicit formulering om diskussion
bakom stängda dörrar utan framgått implicit från punkt 12. För att
tydliggöra när en diskussion bör tas bakom stängda dörrar behövs ett
förtydligande.
Agnes formulerar om utkastet och inkommer med ett nytt förslag till nästa
möte.
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16 § Medaljreglemente
Föredragande: Agnes Emborg
Förslag på ändrat medaljreglemente.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

17 § Ändring av ordförandens arvoderingsperiod
Föredragande: Agnes Emborg
I dagsläget sitter ordföranden 1 juli - 31 juni, men är arvoderad hela juli ut
då arvoderingen för presidiet är 13 månader. Detta är för att avgående
ordförande ska finnas som stöd för tillträdande. I juli är stora delar av
universitetsverksamheten inaktiv, varför det vore mer logiskt att ha
överlämningsmånaden i juni. Det skulle innebära att avgående och
tillträdande ordförande kan gå parallellt i juni, vilket t.ex. möjliggör att de
kan gå tillsammans på möten och att tillträdande inte behöver ha ett
sommarjobb. Tillträdande kan sedan ha "semester" i juli och ägna den
månaden åt att komma in i rollen. Budgeten för 2018 är reviderad enligt
detta förslag, eftersom det i år kommer innebära en extra lönekostnad.
Under mötet förtydligar Agnes att det inte är ämbetsperioden som avses
utan arvoderingsperioden.
Styrelsen beslutar
Att ändra ordförandes arvoderingsperiod från juli - augusti till juni - juli.

18 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

19 § Övriga punkter
-

Centrala dokumentmallar
Culpa cup
Fotografering

20 § Ordet fritt
21 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 19:42.

_______________
Agnes Emborg
Ordförande
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Stefany Tannous
Justerare
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