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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 5-11-2018 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Stefany Tannous
Morgan Ödman

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.01.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgan Ödman.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att v älja Stefany Tannous.

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

5 § Adjungeringar
-

Magnus Jansson

Styrelsen beslutar
Att a djungera Magnus Jansson.

6 § Fastställning av föredragningslista
-

Utöka punkt 16 § “Propositioner” att även innefatta p. 9 Proposition om ansökan av
fortsatt ställning som studentkår.
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Ny punkt 17 § “Fyllnadsval”.

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 22/10- 18 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet från 22/10-18 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 och Morgan har haft ett möte med den arbetsgrupp i studierådet som jobbar med
datorförbudsfrågan. Vår strategi just nu är att återigen lyfta frågan som en beslutspunkt på
nästa möte med utbildningsutskottet och då begära att utskottet tar ställning, samt att beroende
på utfallet av enkäten kalla till ett stormöte med lärare och studenter. Jag kommer också föra
en dialog med både utskottet, studierektor och dekan samt eventuellt prefekt, om de större
frågorna om beslutsprocesser på fakulteten m.m.
Jag har också varit på möte med områdesnämnden. Inga större frågor på dagordningen, men
vi fick bl.a. info om universitetets arbete med revideringen av UU:s mål och strategier. Det
kommer att bli en omfattande revidering (i princip ett helt nytt dokument) och arbetet ska vara
klart vid utgången av 2019.
Jag och Andreas har representerat JF på Farmaceutiska fakultetens jubileumsbal, som
arrangerades tillsammans med Farmacevtiska studentkåren. Det var en supertrevlig kväll!
Vidare har jag varit på möte med intendenturstyrelsen, där framför allt intendenturens
ekonomi diskuteras. Juridicum betalar relativt mycket för lokaler och studentytor, vilket är ett
problem för fakultetens ekonomi och i sin tur får konsekvenser för utbildningen och
studenterna. Inför 2019 kommer intendenturen återigen att söka ekonomiskt stöd från rektor,
vilket vi hoppas beviljas.
Jag har också haft ett möte med Sverker Scheutz och Torbjörn Ingvarsson om fakultetens
arbetsgrupp för skriftlig färdighetsträning där jag kommer att vara ordförande. I nästa vecka
ska information om arbetsgruppen skickas ut till kursföreståndarna, sedan drar arbetet
förhoppningsvis igång.
Vidare har jag varit på möte med Studentsamverkan, där vi får träffa rektor och annan
personal från universitetsförvaltningen tillsammans med kuratorskonventet och de andra
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studentkårerna. Vi pratade framför allt om hållbart engagemang i Uppsala som studentstad,
vilket ju är en stor fråga bland kårer och nationer just nu. Vi fick också information om att den
utredning om kår- och nationslandskapet som ska genomföras (av universitetet) inte kommer
att kunna starta förrän till vårterminen.
Vice ordförande meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har den absolut största delen av min tid gått åt till budgetarbete,
arbete med verksamhetsplanen och skrivande av propositioner. Jag har också skrivit avtal med
Sharp om en ny skrivare som ska anlända på kontoret inom kort. Jag har också, tillsammans
med Anna, deltagit på USMOS-sammanträde och representerat JF på Farmacevtiska
studentkårens bal tillika Farmacevtiska fakultetens 50-årsjubileum (som en del av UU).
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag haft möte med Professorskampen 2018 som kommer hållas
om ca. en månad. Planeringen går bra och det ser ut att kunna bli lyckat. Jag har också haft
fullt upp med att planera lysning av novemberstämman och mycket tid har gått åt att
strukturera upp inför detta.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Haft möte med Christer Niklasson (ansvarig för marknadsföring på munken) där vi
diskuterade en ny ordning vad gäller fika på munken. Det vi kom fram till var att vi ska ha
mer framförhållning inför event, 1-2 månader för 2019. Har uppdaterat befintliga
samarbetsavtal och börjat fila på nya för potentiella samarbetspartners.
Ordförande för studierådet meddelar:
Jag har deltagit på fakultetsnämndsmöte den 23 oktober och med glädje sett hur ordförande
tillika studiebevakare med framgång verkat för att fakulteten i sitt remissyttrande till förslaget
på ny arbetsordning för konsistoriet har beslutat att yttra sig positivt till ett förslag för
bibehållet studentmandat vid rektorsval på universitetet.
Jag har suttit i möte med den studierådsinterna arbetsgruppen för bevakning av
datorförbudsfrågan. Jag har även upprättat förslag till mötesprotokoll från det möte med
kursföreståndare på T2 och T3 jag och ordförande tillika studiebevakare var på den 22
oktober och i samråd med Anna och arbetsgruppen upprättat ett förslag till enkät som ska
delas ut på de terminer som berörs av förbudet.
Jag har även upprättat ett mail till kursledningen för termin 1 angående systemet med
ordförandegrupper och kårens principiella avståndstagande från detsamma för att få till en
dialog och på sikt en förändring av rådande situation.
Studierådet har sammanträtt den 1 november. Bland de mer lättsamma punkterna härifrån kan
nämnas planeringen av ämbetsmannafest den 10 november på temat "Skåne".
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
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Sedan senaste styrelsemötet har jag skrivit på avtal för terminens halvvägsgasque, skrivit ett
nytt utkast för riktlinjer gällande uthyrning av Jontes stuga, samt haft ett inledande möte med
nuvarande kommittémedlemmar inför vårens reccevecka.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har tagit fram proposition om ändring av ämbetsmannabegreppet till dagens styrelsemöte
och påbörjat samarbete om marknadsföring av stämman och meet & greet.

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson

11 § Rutiner för avhopp
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Magnus Jansson har utformat rutiner för avhopp då JF behöver en tydligare rutin
för att avhopp ska registreras, oavsett om folk följer det formella förfarandet. Detta för att
förhindra att poster inte lyses för att vi inte vet om att posten är tom. Se bilaga.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra till Andreas Larsson att färdigställa rutinen för avhopp.

12 § Motion av inköp av synth
Föredragande: Stefany Tannous
Bakgrund: Lex legato har inkommit med en motion som styrelsen behöver ta ställning till. Se
bilaga.
Styrelsen beslutar
Att s tälla sig bakom motionen av inköp av synth och uppdrar åt Stefany Tannous att utforma
ett motionssvar till novemberstämman.

13 § Biljett till civilrättsgasque
Föredragande: Stefany Tannous
Bakgrund: Jag kan inte gå på Civilrättsgasquen, varför styrelsen behöver ta beslut om
huruvida någon annan i styrelsen ska få gå med en biljett betald av kåren.
Styrelsen beslutar
Att k åren betalar ordförande för sociala utskottets biljett men att denna delegeras inom
styrelsen på det sätt som styrelsen finner lämpligt.
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14 § Ansökan om fortsatt ställning som studentkår
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Senast i januari 2019 måste JF skicka in sin ansökan om fortsatt ställning som
studentkår vid Juridiska fakulteten. Eftersom denna ansökan åtminstone i teorin är en
principiellt viktig och stor fråga, bör den också presenteras på stämman. Jag har arbetat fram
ett utkast men kommer att behöva göra vissa revideringar innan vi presenterar utkastet för
stämman. Dessutom kommer ansökan av naturliga skäl att behöva uppdateras med rätt per det
datum som anges i ansökan. Se bilaga.
Förslag till beslut: att styrelsen lägger fram ett utkast till ansökan om kårstatus inför
föreningsstämman den 25 november 2018 med förslag att stämman beslutar att uppdra åt
styrelsen att ansöka om kårstatus för Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet för perioden
2019-07-01 - 20122-06-30.
Diskussion: Styrelsen vill att beslutet om förnyat kårmedlemskap ska läggas fram som ett
stämmobeslut för transparensens skull. Det är medlemmarna som ska få besluta om vi ska få
förlängd kårstatus då kåren ska representera studentkollektivet och deras åsikter gentemot
fakulteten, varför medlemmarnas fortsatta förtroende är grundläggande.

15 § Finansiering av extrainsatt JURO-möte och
representation på bankett hos JF Umeå
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: JF Umeå har flyttat sin bankett från januari till december med start det här året. JF
Umeå brukar också hålla i ett JURO-möte, och JURO beslutade vid mötet i Uppsala i
september att även detta får följa med Umeås bankett och alltså flyttas till december,
åtminstone detta läsår. Det innebär att extra finansiering utöver det som budgeterats för
styrelserepresentation respektive JURO kan behövas.
Förslag till beslut: styrelsen beslutar att finansiera de oförutsedda kostnaderna till följd av
det extrainsatta JURO-mötet och representation på banketten hos JF Umeå i den mån dessa
inte ryms inom befintlig budget.
Styrelsen beslutar
Att s tyrelsen beslutar att finansiera de oförutsedda kostnaderna till följd av det extrainsatta
JURO-mötet och representation på banketten hos JF Umeå i den mån dessa inte ryms inom
befintlig budget.

16 § Propositioner
Bakgrund: Styrelsen behöver besluta om de propositioner som ska läggas fram för
föreningsstämman den 25 november 2018. Se bilagor.
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1. Proposition om tidpunkt för ordinarie föreningsstämmor
Föredragande: Anna Liliebäck
Styrelsen beslutar
Att f astställa propositionen om tidpunkt för ordinarie föreningsstämmor och presentera den
inför novemberstämman.
2. Proposition om budget för 2019
Föredragande: Andreas Larsson och Anna Liliebäck
Bakgrund: Det finns utrymme för att fördela fler ekonomiska resurser, styrelsen bör göra detta
och sedan besluta om ett förslag till budget.
Förslag till beslut: Styrelsen bör besluta att, efter gjorda justeringar, faställa propositionen
om budget för 2019 och presentera den inför föreningsstämman 25/11-2018, samt låta
ekonomiansvarig göra redaktionella ändringar (d.v.s. justera vissa kommentarer, ändra färg på
+/-).
Diskussion: Styrelsen går igenom budgeten och gör vissa justeringar.
Styrelsen beslutar
Att faställa propositionen om budget för 2019, efter gjorda ändringar, och presentera den inför
novemberstämman, samt låta ekonomiansvarig göra redaktionella ändringar (d.v.s.
justera vissa kommentarer, ändra färg på +/-).
3. Proposition om verksamhetsplan 2019
Föredragande: Var och en av styrelsens ledamöter presenterar sin del
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att fastställa propositionen om verksamhetsplan för
2019 och presentera den inför föreningsstämman 25/11-2018.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt styrelsen att färdigställa Verksamhetsplanen 2019 och därefter fatta PC-beslut i
frågan.
4. Proposition om valbarhet (andra läsningen)
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Propositionen antogs på första läsningen under novemberstämman 2017, med vissa
ändringar från den ursprungliga propositionen. Vid årets aprilstämma presenterades
propositionen för en andra läsning, men utan de ovan nämnda ändringarna. Nu ska
propositionen läggas fram med dessa ändringar.
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Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att fastställa propositionen om valbarhet och presentera
den inför föreningsstämman 25/11-2018.
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om valbarhet och presentera den, för en andra läsning, inför
novemberstämman.
5. Proposition om styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Styrelsen har tidigare diskuterat att lägga fram en proposition om att styrelsen ska
ges befogenhet att utesluta medlemmar vid överträdelser av vissa av JF:s policys vid ärenden
som vore olämpliga att upptas inför föreningsstämman.
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att fastställa propositionen om styrelsens befogenhet att
utesluta medlemmar och presentera den inför föreningsstämman 25/11-2018
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar, efter gjorda
ändringar, och presentera den inför novemberstämman.
6. Proposition om val av revisor
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Auktoriserad revisor Linda Sandler har utfört revision för JF en längre tid. Hon bör
väljas om.
Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att fastställa proposition om val av revisor.
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om val av revisor och presentera den inför novemberstämman.
7. Proposition om stadgeändringar gällande ämbetsmannabegreppet
Föredragande: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om stadgeändringar gällande ämbetsmannabegreppet och
presentera den inför novemberstämman.
8. Proposition om stadgeändringar gällande studierådet (andra läsningen)
Föredragande: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om stadgeändringar gällande studierådet och
presentera den, för en andra läsning, inför novemberstämman.
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9. Proposition om ansökan av fortsatt ställning som studentkår
Föredragande: Anna Liliebäck
Styrelsen beslutar
Att fastställa propositionen om ansökan av fortsatt ställning som studentkår och presentera
den inför novemberrstämman.

17 § Fyllnadsval
Föredragande: Stefany Tannous
František Mácha har blivit nominerad av Valberednignen till recceassistent VT19.
Styrelsen beslutar
Att välja František Mácha till recceassistent VT19.

18 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

19 § Övriga punkter
20 § Ordet fritt
21 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 21.41.
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