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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 29 augusti
2018 kl. 18.00
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Pro inspektor:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Morgan Ödman
Karolina Marazaité
Erika P Björkdahl
Rolf Johansson

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnade mötet kl. 18.05

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutade
Att v älja Matilda Lindgren

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutade
Att v älja Morgan Ödman

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid.
Styrelsen beslutade
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att g odkänna föredragningslistan.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 21 maj 2018.
Styrelsen beslutade
Att b ordlägga protokollet från 21 maj 2018 till nästa stämma.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på internat med rektors ledningsråd där fundraising (extern finansiering av
forskning/utbildning från privata donatorer) var det genomgående temat. Universitetet
kommer att utreda hur man kan arbeta framöver med att få mer extern finansiering.
Jag har också varit på förmöte, tillsammans med de andra kårerna och representanten från
Doktorandnämnden, för rektors ledningsråd. På förmötet (och ledningsrådets sammanträde)
diskuterades bland annat en förstudie som genomförts i ett projekt om genomlysning av
prefektrollen. Även det extrainsatta möte som hölls i juni tillsammans med alla andra kårer
och alla nationer, diskuterades.Vad som sades kring det var i princip att det kommer att hållas
ett nytt möte i början av hösten. Ytterligare ett medskick från ledningsrådet är att vi kommer
att få möjlighet att vid varje möte k omma med kårgemensamma förslag på ämnen som vi vill
ta upp. Detta är en förändring från tidigare.
Vice ordförande meddelar:
Har inte mycket att rapportera efter semestern då terminen precis har börjat. Var med på ett
Kårsamverkan-möte i början av augusti där de allra flesta är nya på sina poster. Jag har varit
med på utbildningen för recceveckans funktionärer ute på Norreda torp, varit med på en
infokväll hos Studentbokhandeln och skrivit in (i skrivande stund) 197 reccar i kåren.
Sekreterare meddelar:
Har precis kommit igång med arbetet så försöker få underfund med allt som ska göras. Ska ta
och försöka få till ett möte med mitt utskott för att se hur det ligger till med allt.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
-
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9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

PC-beslut angående beställning av sångböcker
Styrelsen beslutade
Att beställa 800 st. sångböcker till ett pris av maximalt 60 000 kr exkl. moms.
Att b evilja produktionsbolaget Eddy trycklov för sagda beställning

-

PC-beslut angående subventionering av balbudget
Styrelsen beslutade
Att subventionera balen med ytterligare 155 000 kr, utöver de redan budgeterade 45
000 kr.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Genomgående av resultatrapport för maj månad 2018. Ska försöka gå ut med månadsrapporter
framöver för att styrelsen ska få en bättre överblick.

11 § Datum för septemberstämma
Föredragande: Stefany Tannous och Anna Liliebäck
Förslag till beslut: Att hålla septemberstämma söndagen den 23 september eller onsdagen
den 25 september.
Styrelsen beslutade
Att k alla till septemberstämma måndagen 24 september.

12 § Planering av interna evenemang
Föredragande: Stefany Tannous
Styrelsen bör sätta datum för ämbetsmannafester och meet and greet så att inte allt händer på
en gång. Sätta datum så tidigt som möjligt nu och hålla de så bra vi kan. Behövs beslutas hur
många fester vi vill ha och vilka datum.
Styrelsen beslutade
Att u ppdra åt alla styrelseledamöter att kolla sina scheman och se över budgetering för fortsatt
diskussion.

13 § Borgensåtagande gällande kreditkort
Föredragande: Andreas Larsson
Förslag till beslut: Att Juridiska föreningen i Uppsala ska ta beslut om att söka
kreditkort/uppta lån/teckna borgen i form av kreditkort för Anna Liliebäck hos SEB.
Kreditkortsgränsen är 50 000 kr per enskilt köp samt 50 000 kr per 30-dagars period.
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Styrelsen beslutade
Att s öka kreditkort/uppta lån/teckna borgen i form av kreditkort för Anna Liliebäck hos SEB.
Kreditkortsgränsen är 50 000 kr per enskilt köp samt 50 000 kr per 30-dagars period.

14 § Juridiska föreningen i Uppsalas integritetspolicy
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: GDPR ställer högre krav på hur bl.a. föreningar hanterar de personuppgifter de
behandlar. Därför har denna integritetspolicy tagits fram och korrlästs flera gånger. Vårens
styrelse hann aldrig ta beslut om att anta policyn, utan det behöver istället göras nu. Se bilaga.
Styrelsen beslutade
Att a nta Juridiska föreningen i Uppsalas integritetspolicy.

15 § Ämbetsmannamedalj av andra graden
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Arvid Lind har ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Han var
klubbverkare VT17 och HT17 var han pubmästare samt vice recceförman.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Arvid Lind en ämbetsmannamedalj av andra graden.

16 § KK-kort
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: JF får fem (5) KK-kort (kuratorskonventets kort) att fördela i styrelsen. Av hävd
är det presidiet + de som gör sin andra termin som får kort. Då detta bara blir fyra kort (till
Anna, Andreas, Matilda och Stefany) så får det femte kortet lottas ut.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Morgan Ödman det femte KK-kortet.

17 § Datum för terminens styrelsemöten
Föredragande: Anna Liliebäck
Vi behöver bestämma datum för samtliga höstens styrelsemöten. Ett förslag från ordföranden
är att vi fortsätter med måndagseftermiddagar, eftersom det är en inarbetad tid som fungerat
bra tidigare.
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Styrelsen beslutade
Att b oka in nästa styrelsemöte måndagen den 10 september och därefter måndagar 17.00 udda
veckor.

18 § Kick-off och strategiskt möte
Föredragande: Anna Liliebäck
Höstens kick-off är bokad till söndag den 16 september.
Vi behöver bestämma närmare tider, plats och "aktivitet" för kick-off:en, samt vem som gör
eventuella bokningar (förslagsvis undertecknad).
Styrelsen beslutade
Att u ppdra åt Anna Liliebäck att boka aktivitet och göra middagsreservationer.

19 § Global Super Wednesday
Föredragande: Anna Liliebäck
Vi behöver besluta om JF ska vara med vid Global Super Wednesday, som anordnas av
Internationella Kansliet. Vi har diskuterat detta i mailtråd men inte kommit fram till något
klart. I korthet innebär eventet att Internationella Kansliet håller ett eftermiddags-/kvällsevent
på universitetshuset där det ges information om utbyten via Internationella Kansliet. IK
önskar dock att programföreningar/kårer som vill delta anordnar någon form av "för-event"
vid sina campus (Munkten i vårt fall). Vi måste dock inte ordna något för-event utan kan
endast hjälpa till att marknadsföra detta gentemot våra medlemmar, om vi tycker att det är en
bra idé. Vad vi framför allt behöver besluta om är huruvida vi ska vara med på de
gemensamma affischerna som går till tryck nu i september.
Förslag till beslut: Att styrelsen beslutar att meddela Internationella Kansliet att JF vill vara
med i marknadsföringen.
Styrelsen beslutade
Att m
 eddela Internationella Kansliet att JF vill vara med i marknadsföringen.

20 § Bevakningslistan
21 § Övriga punkter
-

Välkomstmässa (AL)
Fotografering av styrelsen till hemsidan m.m. (AL).

22 § Ordet fritt
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23 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutade mötet kl. 20.00

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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______________________
Matilda Lindgren
Kommunikationsansvarig
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