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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 08-10-2018
kl. 17.00
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 öppnar mötet kl. 17.07.

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

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

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
-

Daniel Nilsson (fram till punkt 12 §)
Albin Delibas Heijkenskjöld

Styrelsen beslutar
Att a djungera Daniel Nilsson och Albin Delibas Heijkenskjöld.
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6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ny punkt (19 §) “Ämbetsmannafest”
Ny punkt (20 §) “Vänmiddag”

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslista med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 25 september 2018 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på heldagskonferens med Områdesnämnden för Humaniora och
Samhällsvetenskap, där vi pratade om uppföljning av fakulteternas respektive områdets
ekonomi, och klubbade igenom Verksamhetsplanen för 2019 (där framför allt
medelsfördelningen och kostnadsfördelningen mellan fakulteterna framgår). Inför VP 2020
kommer en särskild utredning genomföras som syftar till att kartlägga hur
bibliotekskostnaderna bäst ska fördelas inom området - något som diskuterats flitigt under
2018/19. Som det ser ut just nu betalar juridicum relativt mycket för biblioteken, medan t.ex.
Samhällsvetenskapliga fakulteten (som är absolut stört på området) betalar relativt lite. I
övrigt pratade vi bl.a. om fristående kurser i Uppsala och statistik som visar att allt färre
personer läser sådana kurser. Universitetet vill gärna ha dem kvar och vill kartlägga varför
studenterna inte söker dem.
Jag och Andreas har också besökt Nordisk veckas Hyttetur. Det var otroligt mysig stämning
och hela gänget verkade glada för lite styrelsenärvaro. En väldigt bra kväll med andra ord!
Jag och Morgan har varit på JURO-möte, där vi bl.a. fick chansen att lufta frågan om
datorförbudet och frågan om hur fakulteterna vid de andra lärosätena hanterar sexuella
trakasserier m.m. JF Uppsala hade ju, som ni vet, en paneldebatt i våras tillsammans med
FEMJUR Uppsala, där vi frågade företrädare för fakulteten hur man jobbar med detta.
Studierådet kommer att driva frågan vidare under året.
Avslutningsvis har jag varit på dekaninternat, d.v.s. internat tillsammans med alla
universitetets dekaner och prodekaner, liksom vicerektorerna för de olika
vetenskapsområdena, prorektor och rektor (samt lite övrig kanslipersonal), och självklart de
andra kårerna i Uppsala. Vi fick en översiktlig presentation av vad som händer på de olika
vetenskapsområdena och i de olika rektorsråden som jobbar särskilt med vissa frågor (t.ex.
hållbar utveckling, internationalisering och lika villkor). I övrigt fick vi särskilt information
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om European University Networks, ett projekt om utökat samarbete mellan de s.k.
U4-universiteten (Uppsala, Groningen, Göttingen och Gent), samt utöver dessa Tartu
Universitet, som UU kommer att söka till i vinter om allt går enligt plan. Vi studentkårer fick
också berätta lite om vad som händer hos oss och vilka frågor vi driver. Dag 2 jobbade vi
särskilt med universitetets mål och strategier, som är relativt styrande för hur hela
verksamheten ska bedrivas. Ett viktigt dokument med andra ord, och vi försökte skicka med
så mycket student-input som möjligt (bl.a. frågan om studentrepresentation/engagemang, som
vi tycker bör synas i mål och strategier-dokumentet).
Vice ordförande meddelar:
Sekreterare meddelar:
Har sedan tidgare styrelsemöte planerat ämbetsmannafesten som ska hållas 8/10-18 och lyst
vakanta poster från septemberstämman.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Jag har sedan senaste mötet hållt i en utskänkarutbildning för klubbverkarna och hållt i en
caféutbildning under utbildningsdagen. Självklart deltog jag på den efterföljande festen vilken succé! Utskottet har även börjat kika på budgetering inför nästa år och arbetet med det
kommer att fortgå under månaden.
Kommunikationsansvarig meddelar:
-

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson

11 § Rutin för arkivering
Föredragande: Daniel Nilsson
Daniel lyfter frågan om det vore av intresse att skriva ut och arkivera foton. Styrelsen
uppmanar Daniel att kontrollera kostnader och fastställa hur många foton som skulle vara av
värde att arkivera.
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Daniel inkommer även med förslag till arkiveringsrutiner där arkivarie fortsatt ansvarar för
arkiveringen, med hjälp att varje utskottsordförande att ge tillgång till dokumentet, foton eller
dylikt av intresse för arkivering. Styrelsen uppmanar Daniel att inkomma med ett utkast på en
arkiveringsrutin.

12 § Verksamhetsplan
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Vi bör diskutera hur vi ska arbeta med verksamhetsplanen, och vad den ska bestå
av.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra samtliga styrelseledamöter att skriva en bestämd del till verksamhetsplanen och
skicka in den till Andreas senast 19/10-18.

13 § Meet n´ Greet
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Vi bör planera när, och vad vi ska ha för upplägg.
Styrelsen beslutar
Att b oka in torsdag 8 november 2018 för meet n´greet.

14 § Propositioner
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Styrelsen bör diskutera vad vi vill lägga fram för propositioner till
novemberstämman.
Propositioner ska läggas fram för:
- Datum för ordinarie stämmor
- Ändring av ämbetstitel
- Studierådets titel
- Valbarhet till styrelsen och studierådet
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Anna att skriva utkast till proposition om datum för ordinarie stämmor,
Att u ppdra åt Matilda att skriva utkast till proposition om ändring av ämbetstiteln,
Att u ppdra åt Andreas att presentera utkast till proposition om valbarhet till styrelsen och
studierådet. (“samt” kan du lägga in här?)
Att u ppdra åt Morgan att presentera proposition om studierådets titel.

15 § JoM-gruppens framtid
Föredragande: Anna Liliebäck
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Bakgrund: JoM-gruppens roll är i dagsläget inte glasklar. Styrdokumenten är inte särskilt
vägledande, och det efterfrågas från JoM-gruppen tydligare riktlinjer för deras arbete, liksom
utrymme för mer proaktivt/självständigt arbete, utöver att vara en granskningsfunktion i
relation till JF:s övriga verksamhetsgrenar/utskott.
Diskussion: Styrelsen diskuterade frågan för vidare utredning.

16 § Seniorskollegiet - revidering av riktlinjer
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Agnes fick i våras i uppdrag av seniors att revidera riktlinjerna (se bilaga), men då
anteckningarna från möte med seniors kommit på villovägar har detta inte kunnat genomföras.
Jag kommer att konsultera seniors via mail inför nästa möte med seniors, samt träffa Rolf och
Erika för att prata om vilka revideringar som behöver göras, men jag vill gärna få input från er
också om vad som kan behöva ändras, om ni har någon.

17 § Styrelsens rutiner för möteshantering
Föredragning: Anna Liliebäck
Bakgrund: Efter inspiration från Farmis vill jag lyfta frågan om vår hantering av punkter på
dagordningen. Farmis använder sig, liksom Kårsamverkan, av ett bilagesystem där alla
punkter som har något materiellt innehåll också har en separat bilaga.
Bakgrundstexten/diskussionsunderlaget placeras alltså helt enkelt i bilagan, istället för direkt i
dagordning/protokoll. Det blir snyggt och smidigt i protokollet och dagordningen (eftersom
detta kan hållas ganska rent) och dessutom lätt att sätta sig in i varje punkt även i efterhand,
om man vill gå tillbaka och se vad en viss diskussion handlade om, genom att läsa bilagorna.
Samma system används på fakulteten och inom UU i stort.
Diskussion: Det är spridda åsikter i styrelsen och diskussionen handlar främst om att det blir
svårare för medlemmarna att få insikt i styrelsens arbete.

18 § Kår- och nationslandskapet i Uppsala
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid nästa möte med kårsamverkan, som är den 19 oktober, ska vi försöka
bestämma vilka punkter kårsamverkan ska skicka med till den utredare som ska tillsättas av
Uppsala universitet för att undersöka hur kår-och nationslandskapet ser ut (eller som
eventuellt redan har tillsats, vi har inte fått info om huruvida detta skett eller inte).
Utredningen är en uppföljning av mötet som hölls i juni på detta tema. Jag behöver input från
er om vad ni tycker att utredningen ska syfta till från vårt/kårernas håll, alltså vilka problem
eller utmaningar vi kan se i kår- och nationslandskapet.
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Diskussion: Utredningen borde enligt styrelsen huvudsakligen syfta till att dels undersöka i
vilken utsträckning även kårerna (och inte endast nationerna) har svårt att
rekrytera studenter, dels hur stort ekonomiskt stöd nationerna får från kårer
och programföreningar genom att dessa bokar nationslokaler för sina
evenemang, dels hur engagemanget i kårer och programföreningar
respektive nationer sett ut historiskt.

19 § Ämbetsmannafest
Föredragande: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att b oka in ämbetsmannafest den 10 november 2018.

20 § Vänmiddag
Föredragande: Anna Liliebäck

21 § Bevakningslistan
22 § Övriga punkter
23 § Ordet fritt
24 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 18.55.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Ordförande för sociala utskottet
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