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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 03-04-2019
kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

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

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.16.

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
Adjungerar:
- Ingrid Jacobson
Styrelsen beslutar
Att a djungera Ingrid Jacobson.
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6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 20/3-19 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 ett antal möten. Det första som kan nämnas är
referensgruppen för kår- och nationsutredningen, där jag suttit med som representant från
årets Kårsamverkan men också i någon mån oberoende. Resultatet av utredningen
presenterades sedan tisdagen den 26 mars, olyckligtvis samtidigt som vårt möte med
seniorskollegiet. Mer om kår- och nationsutredningen under övrigt-punkten på dagordningen.
Jag har också varit på möte med fakultetens utbildningsutskott. Vid mötet gick vi igenom
kursrapporten för terminskurs 1 och juridiskt grundår, och diskuterade utöver det studierådets
skrivelse om ordförandegruppsledda seminarier. Vi fick tyvärr inte något större gehör för vår
skrivelse, då utskottet hänvisade oss tillbaka till terminskurs 1 som i nuläget är den enda
terminen som tillämpar ett system med ordförandegrupper. Från JF:s sida hade vi inkommit
med ytterligare en punkt på dagordningen - uppföljning av den tidigare diskussionen om krav
på godkända poäng i delämnen för att få godkänt på en hel kurs (så som man gör på
terminskurs 3). Även denna skrivelse diskuterades, och vi upplevde att vi fick visst gehör för
vår uppfattning.
Vidare har jag tillsammans med vice ordförande varit på möte med Kårsamverkan och gjort
visst arbete inför och efter detta. Vi diskuterade framför allt det kommande valmötet,
internatet på Gotland och kårsamverkans framtid, men också arbetet med standaren och
diskussionen kring sexuella trakasserier i samband med central representation.
Jag har också hållit i möte med seniorskollegiet, där många från styrelsen närvarade. Jag
tycker att det var ett väldigt lyckat möte med bra diskussioner (trots att vi inte hade några
färdiga propositioner att presentera)!
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Vidare har jag varit på möte med studierådets arbetsgrupp som tittar på fakultetens arbete mot
sexuella trakasserier och på arbetsmiljöfrågor kopplade till detta. Gruppen kommer
tillsammans med FEMJUR att anordna en paneldebatt som syftar till att följa upp förra årets
paneldebatt, som hölls i april 2018. Det återstår fortfarande vissa förberedelser, men arbetet är
igång!
Jag har också varit på möte med fallgruppen, tillsammans med student- och
doktorandombuden på Uppsala studentkår, och studiebevakarna från övriga kårer. Vi
diskuterade fall och vissa gemensamma frågor kopplade till arbetet med fallen.
Avslutningsvis har jag varit på strategiskt styrelsemöte med resten av styrelsen, och hjälpt till
någon timme på städdagen på Jontes som hölls i söndags.
Vice ordförande meddelar:
På den administrativa fronten börjar aprilstämman närma sig, och jag har därför lagt en del tid
på att sammanställa verksamhetsberättelsen för 2018 samt ta fram ett förslag till reviderad
budget till aprilstämman. Jag har också lagt en del tid på att uppdatera hemsidan, som varit
eftersatt sedan den blivit redigerbar igen. Jag har hållit förmansnätverk, där uppslutningen inte
var den bästa men där diskussionen blev givande för det kommande arbetet med ekonomin för
2019 och 2020. På mötesfronten hittar vi seniorskollegium, strategiskt styrelsemöte, möte
med Vice Curator Curatorum om Kuratorskonventets förslag om nationsgemensam inspark,
tillsättningsgruppen för ny registeransvarig samt arbetsgruppen för styrelsens
sammansättning. Det som tagit enskilt mest tid i anspråk har dock varit kår- och
nationsutredningen, där jag har medverkat i en fokusgrupp, tagit fram underlag och medverkat
vid dess presentation. Glädjande nog verkar utredningen ha tagit stort intryck av våra
synpunkter och många av dess slutsatser är bekanta för oss, men den har också synliggjort
några av våra utmaningar och framtida arbetsområden. Slutligen har jag deltagit på
ämbetsmannafesten - som får betraktas som klart lyckad, med ca 40 deltagare varav ca 15
stannade till stängning - och påföljande städdag.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra mötet har jag varit på ett strategiskt möte med styrelsen där vi pratat om olika
frågor som berör föreningen på ett mer långsiktigt plan. Jag har också haft möte med
stipendienämnden där vi har gått igenom och nominerat sökande till JF:s årliga stipendium.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag deltagit på utbildningsutskottsmöte där frågan om
ordförandegrupper diskuterades, något gehör för studentkårens inställning i frågan vann vi
dock inte. Kursrapporterna för termin 1 och juridiskt grundår var också föremål för
granskning. Med hänsyn till de mörka resultaten på T1-tentamen för HT18 fann vi skäl att
även uppehålla oss vid problematiken vi ser i att använda essäfrågor som examinationsform
på salstentamina och pekade på hur hårt detta slår på resultaten för de drabbade studenterna.
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Närvarande kursföreståndare klargjorde att kursledningen inte hade någon som helst avsikt att
se över formerna för examinationen.
Jag och Anna hade även ett möte bokat med dekanus för att bland annat diskutera frågan om
revidering av fakultetens arbetsordning. Tyvärr ställdes mötet in av oklar anledning.
Jag har även deltagit på seniorskollegium. Där diskuterades frågor om propositioner till
aprilstämman, kårsamverkans framtid, åtgärder för en jämnare arbetsbelastning och ökat
utrymme för strategiska frågor i styrelsen.
I övrigt har jag på egen hand arbetat med en genomlysning av Studierådets arbetsordning som
förhoppningsvis ska bidra till att förtydliga ansvarsområden, ge förutsättningar för en sundare
arbetsbelastning och medföra högre kvalitet på det studiebevakande arbetet. I detta ingår
bland att inrätta en sammankallande för studieförbättrande gruppen och göra Vice ordförande
för Studierådet till en renodlat studiebevakande roll med bl.a. dokumentations- och
ställföreträdaransvar.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
Denna vecka har jag haft ett mycket givande övergripande strategiskt möte med PR-gruppen.
Jag har även suttit med och inhämtat åsikter på seniorskollegiemötet som också var mycket
intressanta. Med resten av styrelsen har vi också haft ett bra strategiskt möte där vi diskuterat
allt möjligt gällande JF som helhet. I helgen har vi sedan haft ämbetsmannafest som jag
tycker var väldigt lyckat.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Tagna PC-beslut:
- Att v älja Mina Inevik till Recceombud HT19.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Vi har fått in rapport från försäljningen för januari och februari. Vissa poster går
bättre respektive sämre än föregående år, många av förklarliga anledningar, såsom sent
inkomna pengar från föregående år. Fortfarande svårt att bedöma siffror så pass tidigt på året.

11 § Stipendium 2019
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Stipendienämnden har nominerat 5 personer till JF:s stipendium 2019. Förslaget
ska godkännas av styrelsen för att sedan skickas till stipendiekansliet.
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Styrelsen beslutar
Att t illdela 2019 års stipendium till Olof Löfvenberg, Måns Berglund, Simon Karnell, Anna
Kullander och Paula Vestlund.

12 § Hemsidan
Föredragande: Ludvig Borg
Bakgrund: Diskussion kring övergripande ansvar av hemsidan samt vad som bör/ska ligga
uppe via den måste diskuteras.
Styrelsen går igenom och diskuterar frågan. Styrelsen ställer sig bakom att PR får det
övergripande ansvaret över hemsidan.

13 § Media-förman
Föredragande: Ludvig Borg
Bakgrund: Behovet av en mediaförman är stort för att kunna samordna de, för närvarande, ej
gruppbundna posterna som podd, film och foto. Mediaförmannen skulle också kunna ta ett
övergripande ansvar över t.ex.vattenstämpling (se till att det blir gjort) samt vissa andra
övergripande mediafrågor.
Styrelsen diskuterar frågan.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Ludvig Borg att fortsätta utreda mediagruppens sammansättning och ledning.

14 § Propositioner till aprilstämman
Föredragande: Magnus Jansson och Anna Liliebäck
Bakgrund: Styrelsen bör besluta om propositioner att lägga fram till aprilstämman.
Styrelsen beslutar
Att l ägga fram följande propositioner för en andra läsning:
- proposition om stadgeändringar gällande ämbetsmannabegreppet,
- Proposition om stadgeändringar beträffande Studierådet,
- Proposition angående valbarhet till kårens styrelse och studierådet,
- Proposition om tidpunkt för ordinarie föreningsstämmor
Att l ägga fram proposition om en eller två extra vice ordförande för Studierådet/utskottet för
en första läsning.
Att l ägga fram en informationspunkt om kårsamverkans framtid och uppdra åt Anna
Liliebäck och Magnus Jansson att förbereda och föredra den.
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15 § Budgetrevidering till aprilstämman
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Mot bakgrund av frågan om Jontesrenovering bör budgeten revideras även vid
aprilstämman. Förslag bifogas.
Styrelsen beslutar
Att l ägga fram den reviderade budgeten efter gjorda ändringar.

16 § Ämbeten att lysa till aprilstämman
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Styrelsen bör fatta beslut om ämbeten att lysa till aprilstämman. Förslag bifogas.
Styrelsen beslutar
Att l ysa ämbeten enligt förslag med gjorda ändringar.

17 § Erbjudande om organisationsutredning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: En grupp psykologstudenter har erbjudit sig att kostnadsfritt utreda vår
organisation.
Styrelsen beslutar
Att tacka ja till erbjudandet om organisationsanalys.

18 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

19 § Övriga punkter
-

Arbetsgruppen för styrelsens sammansättning
Jubileumsbal

20 § Ordet fritt
21 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck förklarar mötet avslutat kl. 20.06.
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______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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______________________
Alice Rosenfeldt
Justerare
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