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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 06-03-2019
kl. 18.00
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Pro inspektor:

Anna Liliebäck
Magnus Jansson
Emelie Möller
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Morgan Ödman
Shepal Omar
Erika P Björkdahl
Rolf Johansson

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 18.21.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutar
Att v älja Ludvig Borg till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställande av föredragningslista
Ny punkt 22 § “Jubileumsgruppen” ersätter punkt under “Övriga frågor”.
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Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan efter gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 19/2-19 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 Studierådsmöte tillsammans med ordförande
för studierådet. Vi diskuterade bland annat ordförandegruppsledda seminarier, tentaresultaten
från terminskurs 3 och skriftlig färdighetsträning Se mer under ordförande för studierådets
meddelande nedan.
Jag har också varit på möte med krissamverkansgruppen, som är sammansatt av
representanter från kårer, kuratorskonventet, studenthälsan och universitetskyrkan. Vi pratade
särskilt om åtgärder inför Valborg och eventuella föreläsningar som kommer att hållas
framöver.
Vidare har jag varit på möte med utbildningsutskottet tillsammans med ordförande för
studierådet. Vi gick igenom kursrapporten för magisterprogrammet i internationell
investerings- och handelsrätt, diskuterade tänkbart upplägg för workshop om hantering av
kränkningar och trakasserier, arrangerad av arbetsgruppen för lika villkor, samt resultaten från
T3-tentan HT18.
Jag har också deltagit på dekandagen som anordnas av Uppsala universitet en gång per
termin. Där samlas dekanerna från alla universitetets fakulteter, vicerektorerna, rektor och
prorektor, kanslipersonal och studentrepresentanter. Vi diskuterade framför allt den s.k.
STRUT:en (styr- och resursutredningen), men också den stundande revideringen av Mål och
strategier för Uppsala universitet samt ett antal universitetsgemensamma
vetenskapsöverskridande satsningar på forskning och utbildning.
Utöver detta har jag deltagit vid terminens första JURO-möte, som hölls i Karlstad, via länk
(vilket fungerade väldigt bra)! På mötet diskuterade vi framför allt strategier för JURO 2019
och vad vi vill att JURO ska arbeta med under det kommande året. Mer om detta under
meddelandet från ordförande för studierådet nedan.
Jag har också varit på möte med juridiska fakultetsnämnden, där det beslutades om utlysning
av två nya lektorat - ett i internationell investerings- och handelsrätt, samt ett i förvaltningsrätt
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- och en post.dok-tjänst i miljörätt. Vi godkände också bokslutet för 2018, och glädjande nog
kan vi konstatera att underskottet på utbildningssidan (som växte dramatiskt under 2017) har
stoppats under 2018. Totalt sett blev fakultetens resultat bättre än budget, vilket också är
positivt m.h.t. att resultatet varit negativt de senaste åren.
På representationsfronten har jag deltagit på P3-gasquen, tillsammans med vice ordförande
och ordförande för sociala utskottet. Gasquen var väldigt trevlig och blev på det stora hela
lyckad, men tyvärr var det också en del som inte gick enligt plan, då sittningen bl.a. blev
relativt mycket försenad. Vi för just nu en dialog med övriga arrangörsföreningar samt med
nationen om detta.
Avslutningsvis har jag tillsammans med övriga styrelseledamöter genomfört årets första
ämbetsmannautbildning samt kickoff för nya ämbetsmän. Det blev en väldigt lyckad kväll
med god uppslutning, vilket var jätteroligt!
Vice ordförande meddelar:
Som vanligt har jag gjort en del sedvanligt ekonomi- och administrationsarbete. En sak som
där sticker ut är att jag beställt en drös nya medlemskort till T1:or som inte fått
JF-medlemskapet med på kortet. Anledningen till detta är lokaliserad och jag ska få med det i
min överlämning till min efterträdare, så att det kan undvikas i framtiden. Dessutom har jag
arbetat med det sista med inventeringen av merchandise och tagit fram ett utkast till
arbetsordning för JoM-gruppen samt en handlingsplan. På mötesfronten har jag träffat våra
inspektorer, Kontaktdagen AB:s styrelse samt medverkat på Kårsamverkans sammanträde. I
måndags genomförde jag för JF:s räkning också en intervju med kår- och nationsutredaren
Fredrik Pettersson. Slutligen deltog jag i och planerade ämbetsmannautbildningen och
-kickoffen i helgen, som får betraktas som lyckad.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag tillsammans med Morgan varit iväg till JF Karlstad med JF
Sverige. Vi hade en dag fylld med mötet som sedan avslutades med en bankett vilket var
mycket trevligt. Jag har också varit med på ämbetsmannautbildningen med efterföljande
kick-off vilket var mycket lyckat, jag hoppas att alla hade det lika trevligt som jag!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra styrelsesammanträdet har jag haft studierådsmöte, utbildningsutskottsmöte och
fakultetsnämndsmöte. Jag har även varit i Karlstad på JURO-möte och efterföljande bankett.
Det var mycket trevligt.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
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9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Diskussion: Resultatet för 2018 ser preliminärt ut att bli positivt. Detta beror dock till stor del
på att JF tog ut en större utdelning från JF Holding 2018 än budgeterat, vilket sannolikt
kommer att påverka 2019 års resultat negativt. Månadsrapporten för januari/februari börjar se
bättre ut än i början av terminen men vi ligger fortfarande lite lägre än tidigare år.

11 § Styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Under novemberstämman presenterade styrelsen en propositionen som skulle
möjliggöra för styrelsen att utesluta medlemmar utan att gå genom stämman. Propositionen
fick 74,9 % JA och var därmed en röst från att godtas. Styrelsen borde diskutera hur vi ska se
på resultatet och hur vi ska gå vidare inför aprilstämman.
Diskussion: Styrelsen väger för- respektive nackdelar med att revidera och lägga fram
propositionen igen. Styrelsen bedömer att det är rimligt att se över hur ett möjligt
överklagande av ett beslut kan inkorporeras i propositionen då själva processen fick en del
frågor på novemberstämman.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Alice Rosenfeldt och Emelie Möller att påbörja arbetet med att utforma ett
utkast till proposition om styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar.

12 § Revidering av policys
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Se bifogade dokument.
Styrelsen går igenom och diskuterar de föreslagna ändringarna.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Alice att fortsätta med arbetet med policyrevidering och sedan kommunicera
arbetet till resterande arbete.
Mötet ajourneras kl. 19.47.
Mötet återupptas kl. 20.26.
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13 § Sekretessavtal med arbetsmarknadsgruppen m.m.
Föredragande: Magnus Jansson och Shepal Omar
Bakgrund: För att underlätta arbetsmarknadsgruppens arbete har det uppkommit en
diskussion om fler i arbetsmarknadsgruppen än arbetsmarknadsansvarige kan få ta del av
innehållet i avtalen. En lösning kan kanske vara att upprätta sekretessavtal med ledamöterna
av arbetsmarknadsgruppen.
Diskussion: Styrelsen förhåller sig positiv till förslaget och ska ta kontakt med föregående
arbetsmarknadsansvariga för att fråga hur dessa förhåller sig till förslaget.
Styrelsen beslutar
Att upprätta sekretessavtal med ledamöterna i arbetsmarknadsgruppen och vid behov med
arbetsmarknadsansvarig, underförutsättning att inga väsentliga invändningar inkommer.

14 § Arbetsordningar
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Magnus har inventerat behovet av arbetsordningar, och berörda grupper bör
medverka i upprättandet av dem.
Styrelsen diskuterar ärendet.

15 § Tillsättningsförfarandet av ämbetsmän
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Det har länge diskuterats om man kan förändra ansökningsförfarandet för att
underlätta för enskilda medlemmar att söka i vart fall vissa ämbeten. I sådana fall bör en
diskussion om detta inledas med valberedningen ganska snart.
Styrelsen diskuterar ärendet. Vice ordförande ska arbeta med frågan i framtiden.

16 § Kalender
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: För att kunna planera vår verksamhet bör vi bli bättre på att synkronisera
kalendrar styrelsen emellan, samt gentemot ELSA, Kontaktdagen och övriga aktörer.
Styrelsen diskuterar ärendet och ser över de interna förhållningsreglerna inom JF kring en
gemensam kalender.
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17 § Ämbetsmannafester
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Av framförhållningsskäl är det klokt att boka in datum för vårens tillställning(ar)
redan nu samt bestämma vem som bär ansvaret för dem.
Styrelsen beslutar
Att h ålla ämbetsmannafester den 30 mars samt 14 maj.

18 § Representationshelgen 12-14 april
Föredragande: Magnus Jansson & Anna Liliebäck
Bakgrund: En kalenderkrock medför att styrelsen inte är representerade på Culpa Cup den 13
april utan istället representerar föreningen på JF Lunds årsbal. Därmed finns anledning att låta
andra ämbetsmän ta styrelsens representationsplatser på Culpa Cups sittning, vilket enligt
representationspolicyn förutsätter beslut av styrelsen.
Styrelsens beslutar
Att d elegera de tre sittningsbiljetterna för Culpa Cup till arbetsmarknadsgruppen.

19 § JURO:s ansökan om MUCF-bidrag
Föredragande: Morgan Ödman och Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid senaste JURO-mötet i Karlstad den 23 februari diskuterades möjligheten för
JURO att ansöka om MUCF-bidrag, och vilka åtgärder som kan behöva vidtas med anledning
av detta. Nu återstår att diskutera frågan internt och ta ställning till vad vi kan och vill göra för
att möjliggöra bidraget till JURO.
Styrelsen diskuterar frågan ur ett GDPR-perspektiv.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Morgan Ödman och Magnus Jansson att vidare utreda förutsättningarna för
medlemskap i MUCF.

20 § JURO-workshop i Örebro
Föredragande: Morgan Ödman och Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid senaste JURO-mötet i Karlstad den 23 februari beslutades det att nästa
ordinarie JURO-möte ska förläggas till Lund lördagen den 13 april. Frågan uppkom om vi
skulle vilja hålla ett workshop-möte även i Örebro i samband med JF Örebros bal i början av
maj. Detta skulle eventuellt medföra någon extra kostnad för de olika JF
Sverige-föreningarna, och vi ombads därför diskutera frågan internt innan vi fattar något
beslut.
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Styrelsen diskuterar ärendet och förhåller sig positiv till en workshop i Örebro.

21 § Arbetsgruppen för styrelsens sammansättning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Uppdatering från mötet med arbetsgruppen för styrelsens sammansättning,
tidigare idag.
Styrelsen diskuterar frågan.

22 § Jubileumsgruppen
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Alice Rosenfeldt att kontakta Jubileumsgruppen i syfte att sätta igång arbetet
med omedelbar verkan.

23 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

24 § Övriga punkter
-

Lunds vårbal

25 § Ordet fritt
26 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 22.11.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Justerare
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