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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 05-07-2018
kl. 17.00.
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Agnes Emborg
Andreas Larsson
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Caroline Edwall
Ossian Dittmer Hvarfner

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnade mötet kl. 17.11.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutar
Att välja Matilda Lindgren till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att välja Stefany Tannous till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick i tid.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Petersson, Morgan Ödman och Karolina
Marazaité.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
8 § Meddelanden och rapporter
9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga tagna PC-beslut.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Material har lämnats till bokföringsresursen igen, och hämtning av material ska rutinmässigt
ske varje tisdag så vi kommer vara ”i fas” snart. Utdelning på 600 000 kr från Kontaktdagen,
det är 200 000 kr högre än vad vi brukar ha.

11 § Medaljreglemente
Föredragande: Agnes Emborg
Bordlagd punkt från tidigare möte. Se bilaga.
Ändring av namn från ämbetsmannamedalj till ämbetsmedalj.
Styrelsen diskuterar ändring av medaljreglementet. Styrelsen diskuterar om punkten 6 § om
att det är ”önskvärt” med en förteckning över relevanta stämmor där medlemmen blivit vald
till ämbete. Också om att medlem eller tidigare medlem ska ha rätt att föreslå till medalj.
Styrelsen diskuterar ändring i 17 § om att det ändå krävs två på varandra följande
styrelsemöten till skillnad hur det nu med tre.
Diskussion om 11-12 §§ och de kriterier som ställs för förtjänstmedaljerna. De kriterier som
ställs där är så pass vaga att det inte framgår tydligt vad skillnaden mellan första och andra
graden är. De eventuella brister som finns i dessa punkter påverkar inte ändringsförslaget.
Styrlesen beslutar att:
- Anta utkast på förslag till medaljreglemente.

12 § Överlämningspolicy
Föredragande: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att a nta överlämningspolicyn.
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13 § Fyllnadsval
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterar ifall fyllnadsval ska utlysas. Fördelarna med att ha lediga poster att söka
till septemberstämman ställs emot nackdelen med vissa tunga poster inte är fyllda till
terminsstarten. Styrelsen anser att det skulle vara för betungande för valberedningen att hålla
intervjuer så pass sent in på terminen, och att det därför inte är rimligt att utlysa fyllnadsval.
Lämnar punkten.

14 § Studieblocket
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterar den reklam som finns på blocken.
Styrelsen beslutar
Att i nte dela ut blocken.

15 § Utlägg
Föredragande: Agnes Emborg
Ett förslag har kommit om att alla utläggslappar som läggs in ska betalas ut inom en vecka.
Styrelsen diskuterar att utskottsordföranden
Styrelsen beslutar
Att a lla utlägg å Juridiska föreningen i Uppsalas vägnar ska handläggas inom sju dagar om
inte särskilda omständigheter föreligger.

16 § Universitetskyrkan
Föredragande: Ossian Dittmer Hvarfner
Universitetskyrkan har kontaktat JF angående annonsering i Press Judicata.
Styrelsen diskuterar denna förfrågan utifrån JF:s religiösa obundenhet, och det faktum att
Press Judicata skickas ut till alla våra medlemmar.
Styrelsen finner att det skulle strida mot JF:s religiösa obundenhet att låta Universitetskyrkan
annonsera i Press Judicata.

17 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

18 § Övriga punkter
-

Mail till nya ämbetsmän
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Intyg

19 § Ordet fritt
20 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 18.22.

______________________
Agnes Emborg
Ordförande

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

______________________
Matilda Lindgren
Justerare

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

