Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 4 VT
13 februari 2013

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP
den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården
Närvarande:
Ordförande Eric Lennerth
Vice ordförande Jesper Röjdeby
Skattmästare Ellinor Gunn
Ordförande Studierådet Sixto Rios
Vice ordförande Studierådet Markus Martilla
Ordförande administrativa utskottet Johan Camber
Ordförande Sociala utskottet Erik Victor Ragnå
Ordförande Sociala utskottet emeritus Simon Jisander § 1-7
Vid protokollet: Johan Camber
Antal bilagor: 0 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Ordförande för Studierådet Sixto Rios föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Sixto Rios till justeringsman.

§ 3 GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick inte i stadgeenlig tid.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet.

§ 4 ADJUNGERINGAR
Sociala utskottets ordförande emeritus Simon Jisander fanns att adjungera under
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punkt 7. Vice ordförande studierådet Markus Martilla fanns att adjungera under
mötet.
Styrelsen beslutade
Att

adjungera Simon Jisander under punkt 7 samt Markus Martilla för hela mötet.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Efter att kallelsen utgick har nya punkter tillkommit.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar.

§ 6 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från styrelsemötet 2013-01-27 är skrivet och justerat.
Styrelsen beslutade
Att

lägga protokollet från 2013-01-27 till handlingarna.

§ 7 RECCEVECKAN VT13
Diskussion angående recceveckan
Avstängningen av en recceassistent diskuteras: styrelsen anser att beslutet var
förhastat. Vi anser att följden blev för ingripande, då vi inte ville inkräkta på
kommitténs område så tog vi det nu gällande beslutet. Sociala utskottets
ordförande emeritus anser att det ligger felaktigheter i hur beslutet som fattades.
Sociala utskottets ordförande anser att övertändelsen är så pass grov att beslutet i
sak är korrekt, däremot är inte heller han nöjd med beslutet som fattades.
Vice ordförande yrkar att beslutet skall tas upp till fråga enligt stycke två 3:3.
1 av 6 anser att beslutet var felaktigt medans resterande inte delade denna åsikt.
Styrelsen är enig om att beslutsförfarandet var felaktigt, men påföljden skall dock
ej upphävas då styrelsen det inte anser att beslutet var ”uppenbarligen felaktigt”.
Vice ordförandes överträdelser av föreningens stadgar.
Sociala utskottets ordförande emeritus informerar om sakomständigheter under
kvällen. Jämförelser med recceassistentens överträdelse görs och åsikter framförs
att den överträdelsen var så pass mer nischad till ämbetet och de överträdelser som
faktiskt är nischade till ämbetet att det erfordrade en hårdare påföljd. Då
överträdelsen gjordes av en styrelseledamot skall vikten av överträdelsen inte
……………………………………
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minskas. Ordförande yrkar att en varning skall utdelas till vice ordförande på
grund av hans överträdelser. Styrelsen är eniga om att tilldela vice ordförande en
varning
Ordförandes överträdelser
Ordförande studierådet redogör för vad som skedde under kvällen.
Efter diskussioner och omständigheterna i det enskilda fallet väljer styrelsen att
inte tilldela något påföljd.
Reccepolicy
Förslags ges av Ordförande Sociala Utskottet om att upprätta en ny handlingsplan
för reccekommittén och styrelsen när överträdelser av reccepolicyn sker.
Ämbetsmannakollegiet
Ordförande Sociala Utskottet yrkar att recceombudsmannakollegiet skall nominera
en recceombudsman efter särskild nomineringsprocess.
Styrelsen beslutade
Att
Att
Att
Att
Att

inte förändra beslutet om att frånta recceassistenten dennes ämbete.
tilldela vice ordförande en varning för hans handlande under recceveckan.
på stämmor informera nya ämbetsmän om reglerna kring Jontes så att inga fler
situationer på grund av okunskap uppstår.
Ordförande sociala utskottet och vice ordförande skall upprätta en åtgärdsplan
för överträdelser av reccepolicyn till senast april 2013.
uppdra åt recceombudsmannakollegiet att nominera en recceombudsman efter
särskild nomineringsprocess.

§8 EKONOMISK RAPPORT
Skattmästaren redovisar den ekonomiska situationen inom föreningen.
Ordförande Sociala Utskottet yrkar att budgeten 2013 ändras på så sätt att poster
läggs till under både Sociala och Administrativa utskottet på 1000 kr för fika.
När läsk tas till styrelsemötena så skall detta skrivas upp på en lapp så att detta kan
bokföras.
Styrelsen beslutade
Att

budgeten 2013 ändras på så sätt att poster läggs till under både Sociala och
Administrativa utskottet på 1000kr för möteskostnader.

§ 9 UPPFÖLJING PÅ UPPGIFTER FRÅN TIDIGARE MÖTE
Mailkapaciteten måste ökas. IT skall kontaktas i ärendet.
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§ 10 PRISSÄTTNING PÅ EVENTS
Marknadssekreterarens förslag för höjning på avgifter som begärs av icke
samarbetspartners events diskuteras.
Marksek, Studierådet, Vice Ordförande Studierådet och Ordförande
Administrativa Utskottet skall samverka om vilka events som studierådet kan
genomföra utan att JF begår avtalsbrott.
Styrelsen beslutade
Att

företag m.fl som ej är samarbetspartners skall erlägga en avgift om minst 10.000
kronor per event

§ 11 JUBILEUMSKOMMITTÉ JF170
Ordförande föredrog punkten. Det är 1.5 år kvar till jubiléet och det börjar bli dags
att diskutera hur detta skall utformas.
Styrelsen beslutade
Att

inrätta en jubileumskommitté bestående av ordförande, seniorskollegiet samt
ordförande sociala utskottet.

§ 12 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande: Inte så mycket har hänt. Samverkan med diverse byråer har förts.
Kontakt har sökts med IUSTUS och Inspektor men utan framgång. Fortsätter att
försöka.
Skattmästaren: Ekonomin har setts över.
Vice Ordförande Studierådet tar över som sekreterare.
Ordförande Studierådet: Har varit i kontakt med prefekt samt studierektor
beträffande seminarieserien som Studierådet har tänkt anordna. Där framkom att
institutionen inte vill upplåta lokaler då det framkommit att anordnaren av
seminarieserien är i ett anställningsförhållande med Self Leaders som är ett
vinstdrivande företag.
Ordföranden för sociala utskottet och Ordförande administrativa utskottet lämnar
mötet på grund av en IT-olycka.
Ordföranden för administrativa utskottet: Har hållit utskottsmöte samt
diskuterat med marksek och programsek beträffande samarbetet. Vidare har möte
hållits med arkivarie om hur föreningens arkiv ska hållas på bästa sätt.
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§ 13 KONKRETISERINGSPLAN
Bordlägges.

§ 14 HÅLLA ORDNING PÅ JONTES/CLASONSKA
Vice ordföranden anser att ordningen på Clasonska för tillfället är under all kritik.
Det bör framhållas för dem som vistas i lokalerna att de själva måste hålla ordning.
Emma Haals från Juristjouren har kontaktat ordföranden beträffande samma
problem.
Ingen har sökt husförman, detta kan förvärra problemet i längden
Styrelsen skall träffas klockan 17/2 14.00 på Clasonska och städa.
Styrelsen beslutade
Att

Vice ordföranden uppdras att skriva ordningsregler som ska sättas upp i lokalen
samt att styrelsen ska informera på ämbetsmannautbildningen hur städning ska
skötas. Vidare ska styrelsen själv städa ut Clasonska för att föregå med gott
exempel

§ 15 SITTNING UTBYTESSTUDENTER
Studierådets ordförande informerar om att del av sittningen kan finansieras av
Studierådet men detaljer saknades så frågan bordlägges.
§ 16 SELF LEADERS
Ordförande informerar att ”Self Leaders” är ett företag som arbetar med
ledarskapsutbildning. JF har erbjudits att sponsra en seminarieserie kring ledarskap
för vilket vi skulle få betala SEK 240 000 eller 12 000 per plats.
Att finansiera hela kursen avfärdades snabbt.
Vad gäller frågan om vi kan bekosta två platser så diskuterades det kring hur
mycket marknadsföring detta skulle ge JF och om detta kunde ha positiva effekter
på JF:s planer att i framtiden ansöka om kårstatus i form av utökad aktivitetsutbud
för elever.
Ordföranden administrativa utskottet återtar platsen som sekreterare.
Ordföranden styrelserådet yrkar att vi skall tacka nej till denna utbildningen

Att
Att

Styrelsen beslutade
tacka nej till att finansiera hela eller delar av utbildningen.
ge vice uppförande i uppdrag att utreda andra jämförbara kårrelaterade
aktiviteter tills sista mötet i mars.

……………………………………
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§ 17 NYTT LÅSSYSTEM
Ordföranden sociala utskottet föredrar frågan.
17.800 kronor offert för att byta ut låset till ett elektriskt sådant, koppla in larmet
till en dosa på utsidan som larmas av med brickor. Priset för allt uppskattas till
20.000 + kostnad för brickor (som landar på max 2000 per person). En dosa ger
även bättre kontroll då brickor kan tidslåsas, så att de bara kan öppna stugan under
vissa tider. Detta är accepterat enligt PUL.
Vice ordförande redovisar föregåendes styrelse åsikt om detta.
Ordförande Studierådet yrkar att Vice ordförande och Ordförande sociala utskottet
får, efter att ha tagit in offerter från fler företag, köpa in ett kompletterande
larmsystem för max 25.000 kronor

Att

Styrelsen beslutade
Vice ordförande och Ordförande sociala utskottetfår i uppdrag att köpa in ett
larmsystem för max 25.000 kronor.
§ 18 STÄDFÖRETAG
Vice ordförande informerar om de offerter som har inkommit angående städning
av stugan. Vice ordförande anser att ISS ger det seriösaste intrycket och föreslår
att vi skall fortsätta söka kontakt med dessa för att ingå avtal.
Ordförande Sociala Utskottet yrkar att anta ISS offertförslag med städning
varannan vecka samt att vice ordförande även skall utreda om ISS kan utföra
grovstädning av stugan, om detta inte kan ske skall JAFFA kontaktas för detta.
Ordförande Studierådet yrkar att en ny städpost förs in i budgeten på 20.000
Styrelsen beslutade

Att

Att

anta ISS offertförslag med städning varannan vecka samt att vice ordförande skall
utreda om ISS kan utföra grovstädning av stugan, om detta inte kan ske skall
JAFFA kontaktas för detta.
införa en ny post i budgeten med namnet städ a 20.000 kronor.

§ 19 MEDLEMSREGISTER
Ordförande Administrativa Utskottet skall tillse att medlemregistret skall
uppdateras till PÅSK 2013. Schema skall upprättas.

§ 20 ELSA
ELSA hävdar att de med föregående styrelsen har kommit överens om att de får
marknadsföra sig i icke JF ”ägda” grupper.

……………………………………
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ELSA skall inte åka snålskjuts på JF events, ingen PR skall göras.
Ordförande Administrativa utskottet yrkar att utomstående föreningar/bolag skall
förbjudas att marknadsföra sig genom JFs kanaler.
Ordförande Sociala Utskottet skall informera kommande kommittéer om hur
events/grupper och dylikt skall hanteras.

Att

Styrelsen beslutade
utomstående föreningar/bolag skall förbjudas att marknadsföra sig genom JFs
kanaler.

§ 21 STÄMMAN
Startar 16.30 istället för 16.
Vi bör vara så effektiva som möjligt. Varje ledamot skall föredra sin del av
verksamhetsplanen. En mötesobservatör bör tillsättas. Vice Ordförande skall
införskaffa fika.

§ 22 IUSTUS
Representant för JF bör fortsatt vara Andreas Strandberg, för att säkerställa en
kontinuitet i bolagets styrelse.
Styrelsen beslutade
Att

tillsätta Andreas Strandberg som JFs representant i Iustus ABs styrelse.

§ 23 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Askkoppar
Bordlägges till nästa möte
b) Anticimex
Firmatecknande skedde felaktigt, Skattmästaren skall utreda om ett nytt avtal bör
skrivas under av Ordförande eller Skattmästare.
c) Förhållningssätt till hur vi hanterar individer med mer än en varning.
Bordlägges till nästa möte
d) Arvodering av Studierådets ordförande

……………………………………
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e) Förslag på ständig protokollförare
Vice ordförande för Studierådet bör bli ständig mötessekreterare. Bordlägges till
nästa möte

§ 24 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet avslutat.

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

______________________________
Markus Martilla
Sekreterare

……………………………………
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______________________________
Johan Camber
Sekreterare

