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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 06-02-2019
kl. 17.30
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:

Anna Liliebäck
Magnus Jansson
Emelie Möller
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Morgan Ödman

1 § Mötets öppnande
Anna liliebäck öppnar mötet kl. 17.23.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Alice Rosenfeldt
Styrelsen beslutar
Att v älja Alice Rosenfeldt till justerare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgan Ödman till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 23/1-19 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkten är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har
gjort sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Sedan det senaste styrelsemötet har jag varit på fakultetsnämndsmöte. Inga större punkter på
dagordningen förutom uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits inom fakulteten till följd av
Handlingsplanen för lika villkor (Dnr JURFAK 2018/20) som antogs sommaren 2018, samt
ekonomin, som alltid diskuteras i fakultetsnämnden. Fakulteten har hämtat in mycket av de
underskott som tidigare funnits på utbildningssidan och den ekonomiska situationen ser bättre
ut än på länge.
Jag har också varit på möte med Kårsamverkan, där vi bl.a. diskuterade de nya
kårgemensamma standaren som ska sys upp (mer om detta under mötespunkten nedan).
Jag och vice ordförande har också varit på möte med Hamilton, en av våra samarbetspartners,
och diskuterat vårt samarbetsavtal och samarbetet i stort.
Vidare har jag, vice ordförande och ordförande för studierådet med anledning av ytterligare
en artikel i SVT Uppsala om datorförbudet fått bevaka datorfrågan lite extra. Vi reagerade på
artikeln då vi inte tyckte att den speglade verkligheten fullt ut, och har fört en dialog med
både fakulteten och SVT Uppsala, vilket ledde till att vi fick en kommentar i artikeln. Vi har
också publicerat en sammanfattning av studierådets/JF:s hållning i frågan via studierådets och
JF:s kanaler.
Jag har också, i avsaknad av arbetsmarknadsansvarig, deltagit på möte med
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse, och (åtminstone tillfälligt) blivit invald i stiftelsens
styrelse som ersättare för Karolina. På mötet diskuterades huvudsakligen Alumnidagen som
kommer att äga rum den 9 maj 2019, samt den nya stiftelsen som håller på att startas upp.
Omorganiseringen av stiftelsen innebär ingen omedelbar förändring av Alumnistiftelsens
verksamhet men kan på sikt komma att medföra att stiftelsen kan tillhandahålla fler
konferenser/utbildningsdagar etc. gentemot alumner och studenter. Vi diskuterade också hur
studentorganisationerna (JF, ELSA och FEMJUR) kan arbeta närmare Alumnistiftelsen och
hur vi kan dra nytta av varandra.
Slutligen har det varit en hel del representation sedan sist. Jag och vice ordförande har varit på
doktorspromotion tillsammans med de andra studentkårerna och nationerna. Vid Juridiska
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fakulteten promolverades Moa Lidén och Yana Litin´ska. Jag har också, tillsammans med er,
representerat styrelsen på recceveckans togafest samt på reccegasquen, som båda två blev
väldigt lyckade!
Vice ordförande meddelar:
Utöver sedvanligt kontors- och ekonomiarbete har jag haft uppstartsmöte och kickoff med
ekonomigruppen, vilket verkar ha gått enligt förväntningarna. Även ett möte med
JoM-gruppen var inplanerat, men det sköts upp.
Jag har deltagit på recceveckan (domarstation, togakväll, gasque) samt representerat JF på
doktorspromoveringen inför nationer, kårer och universitet. Dessutom har jag varit med på
vårt första möte med Kårsamverkan och på styrelsens strategiska möte.
Jag har också i arbetsmarknadsansvariges ställe träffat en advokatbyrå inför ett ev. förnyande
av samarbetsavtal.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra mötet har jag varit ute på en del representationsuppdrag under recceveckan vilket
har varit kul! Förra veckan var jag också, tillsammans med resterande styrelse, på
reccegeasquen. SÅ KUL! Jag har varit i löpande kontakt med bokförmannen och lagböckerna
finns äntligen till salu och säljer som smör. JF:s hemsida har fortsatt haft tekniska problem
och IT har varit i kontakt med support och hoppas kunna lösa problemet snarast möjligt. I och
med de tekniska problemen finns det heller ingen möjlighet att lägga upp
styrelsemötesprotokoll på hemsidan. Jag lyste också februaristämman förra veckan och på
torsdag ska vi har vår meet n´greet som jag hoppas kommer bli jätterolig och locka massa
engagemangssugna medlemmar!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra mötet har Studierådsutskottet anordnat de traditionsenliga bokbytardagarna som
har gått bra, det skrala utbudet av böcker till följd av schemaläggning till trots. Studierådet har
även haft sitt första möte för terminen där några av vårens projekt har fastställts och
diskuterats. Bland dessa kan nämnas den fortsatta bevakningen av den ständigt aktuella
datorförbudsfrågan, ett uppföljningsevent i samråd med FEMJUR med anledning av
#medvilkenrätt, Studierådets påverkansarbete för avskaffandet av ordförandegrupper på
termin 1, inrättandet av en arbetsgrupp med uppdrag att föra dialog med Dag Hammarskjöld
och juridiska biblioteket m.m.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Nu är recceveckan avslutad med bravur. Alla jag har pratat med har varit jättenöjda med
veckans planering och aktiviteter och styrelsen representerade på gasquen.
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Under veckan kommer jag att ha möten med kommittén för höstens reccekommitté,
gasquegruppen samt kören för att se över hur de har planerat sin verksamhet i vår. Jag träffade
spexgruppen och deras arbete startar på riktigt den 10e i och med auditions.
Jontes har inspekterats och det gick inte riktigt som man hade kunnat hoppats. Vi får under
mötet se över åtgärdsplaner och komma med förslag att lägga fram på stämman över vilka
renoveringar vi vill prioritera och när dessa ska genomföras.
Överlämningar kommer ske löpandes under veckan och jag lämnar officiellt över ansvaret
som Klubbmästare och husmästare till Ludvig Höök och Edward Olsson och ska därefter ha
ett uppstartsmöte med klubbmästeriet.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Har sedan förra styrelsemötet haft möte med merchandiseansvarig som nu är igång. Håller
även på att starta upp resten av utskottet på riktigt. Allt flyter på bra.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Tagna PC-beslut:
- Att J F ska ge 50 kr rabatt på biljetter till P3-gasquen till de ämbetsmän som senast den
1 februari fredag skrivit upp sig på cafélistan.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Diskussion: Magnus har går igenom rapporten från januari och främst våra intäkter.
Betalningar via vår izettle-försäljning där det har skett en minskning från förra året, det kan
dock bero på föregående gasquebiljetter och olika terminsstartsdatum.

11 § Ämbetsmannamedalj av första graden
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Stefany Tannous vill ansöka om en ämbetsmannamedalj av första graden.
Stefany har innehaft följande ämbeten i Juridiska Föreningen:
VT16: klubbverkare, karriärassistent, recceassistent
HT16-VT17: klubbmästare
HT17: eventmästare
VT18-HT18: ordförande sociala utskottet
Styrelsen beslutar
Att u tdela en ämbetsmannamedalj av första graden till Stefany Tannous.
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12 § Fortnox
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Bokföringsresursen Maria har föreslagit att vi investerar 2400kr/år i licenser för
bokföringsprogrammet Fortnox så vi kan fakturera genom programmet och löpande kunna
komma åt/ha översikt över bokföringen.
Styrelsen beslutar
Att J F ska teckna licenser för bokföringsprogrammet Fortnox.

13 § Åtgärdsplan Jontes Stuga efter besiktningen
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Diskussion: Jontes Stuga behöver renoveras. Styrelsen uppdrar åt vice ordförande att
undersöka möjligheterna till försäkringsersättning, samt åt ordförande för sociala utskottet att
ta in offerter från tänkbara hantverkarfirmor.

14 § Revidering av budget
Föredragande: Magnus Jansson och Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Budgeten behöver revideras inför februaristämman, och förändringarna blir
troligtvis större än väntat p.g.a. kommande renoveringar av Jontes stuga.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Magnus att ta fram ett förslag på en reviderad budget.

15 § Kontaktdagens styrelse
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Kontaktdagen behöver få en ny styrelse registrerad och vi behöver därför utse
någon att tillfälligt sitta som vice ordförande i styrelsen för Kontaktdagen i Karolinas ställe.
Styrelsen beslutar
Att n ominera Ludvig Borg som representant frå JF till Kontaktdagen AB.

16 § Låne- och borgensavtal med företrädare för Lex
Legato
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Det har kommit en förfrågan för Lex Legato om JF kan lägga ut med pengar för
en resa som Europaparlamentet sponsrar.
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Förslag till beslut: Att JF ska ingå avtalet och lägga ut pengar för Lex Legatos resa som
Europaparlamentet sponsrar.
Styrelsen beslutar
Att J F ska ingå avtalet och lägga ut pengar för Lex Legatos resa som Europaparlamentet
sponsrar.

17 § Avsaknad av arbetsmarknadsansvarig
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Som ni vet har vår arbetsmarknadsansvarige dessvärre blivit tvungen att kliva av
sitt ämbete. Vi bör diskutera hur vi ska tänka kring AMG för det fall vi inte får någon sökande
till februaristämman.
Styrelsen diskuterar frågan.

18 § Standarfrågan
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Inom Kårsamverkan har standaren (d.v.s. de stora "flaggorna" som representerar
studentkårerna vid akademiska högtider, såsom professorsinstallationer och
doktorspromotioner) diskuterats länge. Under VT18 kom man överens om hur de nya
standaren (två stycken: "Storan" och "Lillan") ska finansieras samt ramarna för arbetet med att
ta fram standaren. Finansieringsupplägget innebär att studentkårerna tillsammans har skjutit
till 30 000 kr (d.v.s. 5000 kr per kår) och studentnationerna genom Kuratorskonventet lika
mycket, d.v.s. 30 000 kr totalt (fördelat lika på varje nation). "Storan" uppskattas kosta
omkring 440 000 kr, och finanserias utöver de 60 000 som tillskjutits från kårer och nationer,
av externa donatorer. Arbetet med "Storan" är nu så gott som klart; en design har tagits fram
och full finansiering är säkrad. Vad som kvarstår är nu att skicka iväg en skiss till den part
som ska sy upp "Storan", samt arbetet med "Lillan". Målsättningen är att båda standaren ska
vara klara vid utgången av 2019. Det jag vill diskutera med er i nuläget är framför allt hur
styrelsen ser på att eventuellt behöva gå in med ytterligare finansiering, för det fall vi inte får
full extern finansiering för "Lillan".
Diskussion: Styrelsen anser att JF kan tillskjuta visst (begränsat) kapital om inte full extern
finansiering är möjlig.

19 § Ämbetsmannautbildning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Terminens första ämbetsmannautbildning närmar sig, och jag vill diskutera med
styrelsen hur ni ser på upplägget för utbildningen. Behöver den reformeras?
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Diskussion: Styrelsen ska utvärdera tidigare upplägg för ämbetsmannautbildning. Det
uppdras åt vice ordförande att ansvara för denna utvärdering. I övrigt diskuteras upplägget för
ämbetsmannautbildningen den 2 mars 2019.

20 § Socialt event med nationerna
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Den 10 april planerar vi att, tillsammans med de andra studentkårerna, anordna ett
socialt event med nationerna i syfte att lära känna dem bättre. Jag vet inte riktigt hur många
från varje kår som det är tänkt ska bjudas in, men jag uppmanar er att spara datumet i era
kalendrar redan nu!
Styrelsen diskuterar ärendet.

21 § Merchandise
Föredragande: Ludvig Borg
Bakgrund: Vår nye merchandise-förman har en hel del idéer om hur vi kan utveckla JF:s
merch. Jag vill diskutera det, samt eventuell revidering av budgeten, med styrelsen.
Styrelsen diskuterar ärendet.

22 §Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

23 § Övriga punkter
-

JF:s podd
Observatoriet
Meet n’ greet
Nästa styrelsemöte
Kick-off

24 § Ordet fritt
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25 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 20.53.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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