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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 19-11-2018 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Morgan Ödman
Karolina Marazaité

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.12.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att v älja Andreas Larsson.

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

5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista
– Ny punkt 15 § “Jubileumsgrupp”.
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 5/11-18 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkt är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har gjort
sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Jag har varit på möte med Kårsamverkan. Vi diskuterade bl.a. den gemensamma handboken
för studentrepresentanter som vi har tagit fram och nu jobbar på att översätta. Utöver det så
antogs Kårsamverkans gemensamma integritetspolicy.
Vidare har det varit en hel del representation i Uppsala. Jag och har tillsammans med Emelie
deltagit i fackeltåget vid studenternas årliga Gustav II Adolf-firande, representerat JF på
Gotlands nations Lambskallesittning för kuratorskonventet, nationerna och studentkårerna
samt representerat JF tillsammans med vice ordförande på Uppsala studentkårs sittning
Råbiffen. Slutligen har jag tillsammans med vice ordförande deltagit vid årets
professorsinstallation.
Vidare har jag hållit möte med seniorskollegiet. Styrelsen fick många bra synpunkter inför
stämman den 25 november. Mer om vad som diskuterades vid seniorskollegiet, utöver
propositionerna inför stämman, under några av punkterna på dagordningen.
Jag har också, tillsammans med presidenten för ELSA Uppsala, varit på möte med
proinspektor Rolf, som också är ordförande för Uppsalajuristernas Alumnistiftelse, för att
prata om den omstrukturering av Alumnistiftelsen som det är tänkt ska genomföras inom det
närmaste. Mer om detta under separat punkt på dagordnigen.
Utöver detta har förstås Kontaktdagen gått av stapeln. Styrelsen hjälptes åt att bemanna JF:s
monter och att sprida information om JF.
Slutligen har jag tillsammans med vice ordförande och ordförande för studierådet varit på
JURO-möte i Göteborg. På mötet valdes bl.a. ny ordförande för JURO (JF Göteborgs
nuvarande ordförande), och så blev JF Karlstad formellt medlem av JURO. Det beslutades
också att JF Karlstad kommer att beviljas dispens från JURO:s kostnadsreglemente under
åtminstone en initial period (kalenderåret 2019), mht att JF Karlstad ännu inte har någon
större omsättning och skulle få svårt att finansiera JURO på samma sätt som övriga
systerföreningar. Efter mötet deltog vi vid JF Göteborgs årsbal. Det var en väldigt lyckad dag
och kväll!
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Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har det löpande arbetet bestått av mycket kontorsgöra som fakturering, betalning av
fakturor och ytterligare lite fixande med budget. Jag höll också i ett uppsamlingsheat för de
som missade ämbetsmannautbildningen i oktober. En annan stor grej har varit att bidra till
marknadsföringen inför stämman. Jag var bland annat med på Meet & Greeten och lagade
pizza/eldade. Det kändes som en riktigt bra kväll med många närvarande. Jag har också stått
och marknadsfört JF på både Kontaktdagen och på JB. Närvarade också på
ämbetsmannafesten förra lördagen som var väldigt trevlig trots att vi inte var så många. På
representationsfronten har jag burit insignia vid tre tillfällen, på råbiffen (anordnad av
Uppsala studentkår), på professorsinstallationen och på en fantastisk bal anordnad av JF
Göteborg. Jag medverkade även på Kontaktdagens bankett där jag höll tal tillsammans med
ELSA:s ordförande.
Sekreterare meddelar:
Jag har sedan förra mötet varit med på firande av Gustav II Adolf. Jag har varit med och
anordnat meet n´greet och deltagit på ämbetsmannafesten den 10/11-18. Under helgen har jag
också varit på kontaktdagen och efterföljande bankett.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Har tittat närmare på sponsring av balen nästa år och är i full gång med prisförslag av byråer.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag varit med och anordnat ämbetsmannafest och varit
utskänkare på dito. Jag hade väldigt roligt och trots något bristande uppslutning (mitt i
brinnande PM-period) verkar de flesta tycka att kvällen blev lyckad.
Studierådet och studieförbättrande gruppen har anordnat PM-kväll för T1 den 14 november.
Uppslutningen var fenomenal, Brusewitz-salen var i det närmaste fullsatt och jag har hört
mycket gott om den från studenterna. Torbjörn Ingvarsson var med även denna gång, något
som självklart bäddar för succé. Den absoluta lejonparten av arbetet har min vice ordförande
Arvid stått för, något jag är mycket imponerad av och tacksam för. I samband med detta
passade jag på att marknadsföra novemberstämman lite kort.
i skrivande stund har jag precis landat på Arlanda efter JURO-möte i Göteborg. Frågor av
direkt intresse för våra studenter var bland annat digitala tentamensskrivningar och de andra
föreningarnas studieorters problem med dessa. Mycket handlade om bristande rutiner vid
tekniska problem, något vi bör försöka förekomma vår fakultet med när våra
tentamensskrivningar så småningom kommer att ske digitalt. Efter mötet var vi på JF
Göteborgs 50-årsbal, en helt fantastiskt rolig kväll blev det
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan sist har jag jobbat en del med recceveckan och halvvägsgruppen. Jag har även
representerat JF på JB där vi delade ut kaffe till studenterna och på Kontaktdagen och
tillhörande bankett som var väldigt trevlig.
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Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har varit på meet & greet, ämbetsmannafest samt Kontaktdagen och efterföljande bankett.
Jag har dessutom tagit tag i anmälan till julbordskryssning och drivit marknadsföring av
novemberstämman!
-

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Tagna PC-beslut:
- Att i nför föreningsstämman den 25 november 2018 presentera propositionen om
styrelsens befogenheter att utesluta medlemmar
- Att i nför föreningsstämman den 25 november 2018 presentera propositionen om
stadgeändringar beträffande studierådet
- Att i nför föreningsstämman den 25 november 2018 presentera propositionen om
tidpunkt för ordinarie stämmor
- Att i nför föreningsstämman den 25 november 2018 presentera propositionen om
valbarhet till kårens styrelse och studierådet för första läsningen
- Att u pphäva styrelsens beslut av den 5 november 2018 om att presentera propositionen
om ansökan om fortsatt ställning som studentkår inför föreningsstämman den 25
november 2018
- Att p resentera den reviderade propositionen om ansökan om fortsatt ställning som
studentkår inför föreningsstämman den 25 november 2018
- Att p resentera verksamhetsplanen 2019 för stämman den 25 november 2018
- Att i nte tillstyrka motionen om återinförande av skattmästare, insänd den 7 november
2018 av Magnus Jansson
- Att u pphäva styrelsens beslut av den 5 november 2018 att presentera budgeten för
2019 inför föreningsstämman den 25 november 2018, och
- Att p resentera den reviderade budgeten för 2019 inför föreningsstämman den 25
november 2018

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson

11 § Uppsalajuristernas Alumnistiftelse
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Uppsalajuristernas Alumnistiftelse står in för en stundande omorganisering. I
korthet innebär omorganiseringen att en ny stiftelse ska bildas, med nya stadgar och en
ändmålsbestämmelse som medför att stiftelsen kommer att åtnjuta vissa skatterättsliga
förmåner i egenskap av s.k. allmännyttig stiftelse. För en utförligare beskrivning av
omstruktureringen, se bilaga 1. Förslag till nya stadgar för Alumnistiftelsen, se bilaga 2.
Alumnistiftelsen bildades ursprungligen av de studentorganisationer som vid den tidpunkten
var knutna till juridicum; JF, Juridiska studierådet, ELLSA och JUSEK. Jag träffade
tillsammans med presidenten för ELSA Uppsala stiftelsens ordförande, vår proinspektor Rolf,
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förra veckan, och vi har nu fått frågan om de studentorganisationer som nu finns knutna till
juristutbildningen i Uppsala (JF, ELSA och eventuellt FEMJUR) kan vara de som formellt
bildar den nya stiftelsen. Den gamla stiftelsen tycks nämligen inte kunna bilda den nya, och
inte heller fakulteten kan göra detta. Rent praktiskt skulle inte innebära någon större insats än
att vi skjuter till maximalt ca 1000 kr per studentorganisation för bildandet av stiftelsen.
Förslag till beslut: att styrelsen beslut att JF ska ställa sig bakom bildandet av den nya
stiftelsen tillsammans med de andra studentorganisationerna.
Styrelsen beslutar
Att s tälla sig bakom bildandet av den nya stiftelsen tillsammans med de andra
studentorganisationerna.

12 § Reviderade riktlinjer för seniorskollegiet
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid seniorskollegiets sammanträde VT18 diskuterades ett utkast till riktlinjer för
seniorskollegiet, som anger kollegiets arbetsordning och vilka krav som kan ställas på
seniorskollegiet respektive styrelsen. Jag har reviderat detta utkast och presenterade ett nytt
förslag för seniorskollegiet vid det senaste sammanträdet, den 6 november 2018.
Seniorskollegiet ställde sig positivt till riktlinjerna. Dessa behöver nu formellt antas av
styrelsen. Riktlinjerna bifogas, se bilaga 3.
Förslag till beslut: att styrelsen antar de reviderade riktlinjerna för seniorskollegiet att börja
gälla fr.om. dagens datum, samt att uppdatera hänvisningarna till stadgarna i fråga om
seniorskollegiets sammansättning.
Styrelsen beslutar
Att a nta riktlinjerna med gjorda ändringar.

13 § Arbetsgrupp för översyn av styrelsens
sammansättning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid seniorskollegiets senaste sammanträde diskuterades också styrelsen
sammansättning. Detta är, som ni vet, en uppföljning på det arbete med översyn av styrelsens
sammansättning som påbörjades redan i våras. Arbetet pausades dock i avvaktan på den
utredning som skulle genomföras inom Kårsamverkan om eventuellt tillsättande av en
resursperson som i så fall skulle bistå framför allt kårernas ordföranden. Utredningen kommer
dock inte komma igång ordentligt förrän till VT18, och jag anser att vi inte kan vänta på den
innan vi börjar vårt eget arbete med översyn av styrelsens sammansättning. Det som varit på
tapeten tidigare har varit att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av seniorer (presidiet och
ordförande för studierådet) sedan JF blev kår (d.v.s. från 2016 och framåt), som jobbar med
frågan tillsammans med sittande presidium.
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Förslag till beslut: att styrelsen uppdrar åt ordförande att kontakta berörda seniorer och ta
reda på om dessa fortsatt är positiva till att sitta i en sådan arbetsgrupp.
Styrelsen diskuterar att detta bör göras brådskande med ambitionen att lägga fram ett förslag
på förändring av styrelsens sammansättning till vårstämman, och vill därför tillsätta gruppen
så fort som möjligt.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt presidiet att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av styrelsens sammansättning.

14 § Arbetsgrupp för behovsanalys och engagemang i JF
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Även frågan om engagemang togs upp på mötet med seniorskollegiet (och har
diskuterats av oss i styrelsen tidigare). En idé som nämndes på mötet vore att även för den här
frågan tillsätta en särskild arbetsgrupp. Felix Wideroth återkopplade till mig skriftligen på
punkterna på dagordningen inför seniorskollegiets möte, och föreslog att en behovsanalys
genomförs. Han verkade även kunna hjälpa till med en sådan analys (visserligen på distans då
han åker utomlands under VT18). Jag tycker att en behovsanalys är en bra idé, och att vi bör
tillsätta en arbetsgrupp som kan avlasta sittande styrelse med denna fråga, ungefär på samma
sätt som en arbetsgrupp för översyn av styrelsens sammansättning.
Förslag till beslut: att styrelsen beslutar att kontakta tänkbara personer för att senare tillsätta
en arbetsgrupp för engagemangsfrågan i JF.
Styrelsen diskuterar vilken målgrupp vi ska vända oss till för att hitta eventuella medlemmar i
den tilltänkta gruppen och kom fram till att inte inrikta oss på bara seniorskollegiet som
potentiella utredare. Bäst vore att ha en blandning av tidigare föreningsengagerade och
externa medlemmar, och möjligen någon alumn. Styrelsen vill inte själva vara en del av
gruppen för att undvika risken att styra gruppens arbete. Utredningen ska istället bollas med
styrelsen vid behov och sedan presenteras för styrelsen innan sommaren.
Styrelsen diskuterar också vilka problem föreningen står inför och försöker sammanställa och
beskriva dessa innan gruppens arbete sätts igång.
Styrelsen beslutar
Att tillsätta en utredningsgrupp för engagemangsfrågan i JF.
Att uppdra åt kommunikationsansvarig att kontakta tänkbara personer.
Att uppdra åt styrelsen att gemensamt göra en probleminventering till nästa styrelsemöte.

15 § Jubileumsgrupp
Föredragande: Stefany Tannous
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På aprilstämman beslutades att tillsätta en jubileumsgrupp. Jag har sett mig för vilka personer
som är intresserade och hittat en grupp. De som nu är intresserade är Stefany Tannous (jag),
Andreas Larsson, Emanuel Bergquist - sekreterare i JF 17/18 och tidigare engagerad inom
olika utskott och ämbeten, Daniel Nilsson - idag arkivarie i JF och har visat särskilt intresse
för att få jobba med jubileumsskriften, Eric Lennerth - Ordf 2013 (tror jag) och satt i förra
jubileumsgruppen och är återigen intresserad, Kajsa Nilsson - tidigare engagerad i JF och
jobbar idag på DLA Piper. Har visat särskilt intresse för balen.
Styrelsen diskuterar att vårens ordförande för sociala utskottet och ordförande rimligtvis bör
vara kontaktperson för jubileumsgruppen.
Styrelsen beslutar
Att tillsätta jubileumsgruppen bestående av Stefany Tannous, Andreas Larsson, Emanuel
Bergqvist, Daniel Nilsson, Eric Lennerth, Kajsa Nilsson.
Stefany Tannous och Andreas Larsson medverkade inte i beslutsfattningen.

16 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

17 § Övriga punkter
– Vänmiddag
– Stämmoordförande

18 § Ordet fritt
19 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 19.08.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Ordförande för sociala utskottet
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