Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 9 V T
8 Maj 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
Sekreterare Johan Camber
Skattmästare Ellinor Gunn
Ordförande för sociala utskottet Erik Victor Ragnå
Studierådets ordförande Sixto Rios
Studierådets vice ordförande Markus Marttila
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar Love Blomberg
Inspektor Erika P. Björkdahl
Marknadssekreterare Rehanna Gerleman
Kontaktdagen ABs ordförande Axel Wikner
Vid protokollet: Markus Marttila
Antal bilagor: 0 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för öppnat.

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Eric Victor Ragnå föreslogs
Styrelsen beslutade
Att

välja Eric Victor Ragnå till justeringsman.

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

godkänna kallelseförfarandet.

Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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§ 4 PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollet från förgående styrelsemöte 2013-04-23 är skrivet men ännu inte
justerat.
Styrelsen beslutade
Att

bordlägga ärendet.

§ 5 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan framfördes.
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan med ovanstående ändring.

§ 6 ADJUNGERINGAR
Kontaktdagen ABs ordförande Axel Wikner föreslogs adjungeras under punkt 9.
Styrelsen beslutade
Att

adjungera Axel Wikner under punkt 9.

§ 7 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelade att inget nytt är att meddela.
Vice ordförande meddelade att mötet i Örebro var väldigt givande, diskussionen
var bra. Örebro är intresserade av att skaffa en Inspektor, något som
rekommenderades av Uppsala och Lund.
Stockholm har en årlig resa till en stad i Europa, något som skulle vara en idé för
oss.
Medlemsregister sköts på olika sätt, men något som är ett bra system och enkelt
att använda är Membit, detta används idag av teknologerna i Lund. Detta system
kan också användas för att lättare kunna spåra antalet aktiva medlemmar, något
som är essentiellt vid eventuellt bildande av en kår.
En annan verksamhet från Lund och Stockholm är diskussionskvällar, som
fungerar som ett öppet forum där man kan diskutera hur man kan föra föreningen
framåt.
Vice ordföranden tog också upp hur avstängningar av ämbetsmän sköts i de olika
Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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föreningarna. Detta har inte varit ett problem för de aktuella representanterna från
de andra föreningarna men man rekommenderade att ta upp detta med inspektor
samt seniorskollegiet.
Umeå har en fake-introföreläsning som är schemalagd på första dagen, vilket
används som ett avstamp för recceveckan. Detta kan undersökas med fakulteten
om det är möjligt att också ordna här.
Örebro har i sina PM föreläsningar ingen föreläsning utan ordnar istället
smågrupper där man kan diskutera i små grupper hur PM fungerar med sådana
som faktiskt skrivit det. Vice ordföranden för studierådet noterade detta.
Ordförande för sociala utskottet meddelade att förhoppningen är att hela
styrelsen deltar på ämbetsmannafesten.
Ordförande för administrativa utskottet meddelade att föredragslistan och
lysningarna till stämman har gått ut, men att punkten ”successionsordning” på
dagens styrelsemöte har tillkommit med anledning av detta. Vidare har samtal
med PR och Merchandiseansvarig skett.
Ordförande för studierådet meddelade att fördjupningskursernas kursrapporter
gåtts igenom på utbildningsutskottet. Diskussionen har främst gällt om gästlärare
ska användas i så stor utsträckning på T5. Detta kan dock sättas i relation till att
man på andra juristutbildningar, bland annat i Göteborg, ibland använder
amanuenser som lärare på seminarier.
Fördjupningskurser ska också fastställas, det kommer dock inte bli ett större antal
än förut utan istället kommer bredden ökas något.
JURO har haft ett möte, på detta gav ordföranden på JURO ett antal förslag på att
utveckla arbetet till att bli mer utav en centralorganisation än vad det är idag.
Ordföranden för studierådet var emot detta, tillsammans med andra föreningars
representanter, varför alla förslag på utveckling röstades ned. Studierådet har
sommaravslutning 1:a juni, överlämningar är något som har arbetats hårt med.
Skattmästaren meddelade att betalningen för diplomeringsmiddagen kommer tas
från ett icke-ordinärt konto då det bara är 100 000 på det vanliga kontot.
Ledamot med särskilt jämlikhetsansvar meddelade att Pridemotionen är
inskickad till stämman.
Inspektor meddelade att Margareta Brattström valts till perfekt. Vidare så har
institutionen på grund av sin dåliga ekonomi valt att bara ta in två doktorander.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.

§ 9 KONTAKTDAGEN
Axel Wikner berättar att inbjudningar har skickats ut till utställarna. Något som
har arbetats på är att hitta nya utställare, t. ex nya företag såsom Volvo och
Ericsson har kontaktats.
Kontaktdagen kommer i år återigen utöka och detta år kommer vissa utställare
också vara på entréplan efter att detta godkänts av UKK.
Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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Tema håller på att planeras och alla sponsorer har velat ställa upp som sponsorer
också detta år. Ny sponsor har sökts, det har godkänts av de nuvarande
sponsorerna.
Deadline för anmälningar är tredje juni, men redan idag har många anmälningar
kommit in.
Vissa företag har flyttats inom kostnadskategorierna baserat på deras storlek. Än
så länge har detta inte lett till någon negativ kritik.
Detta år har också institutionen kontakts för att dels undvika undervisning på den
dagen. De har också erbjudits att ställa ut för att presentera andra
karriärmöjligheter än bara de affärsjuridiska.
Myndigheter har också kontaktats i stor utsträckning, men de tillhör kategorin av
arbetsgivare som är svåra att nå.
Bolagsstämman hålles 13 maj på vilket utdelningsförslaget kommer förevisas,
detta har också tidigare visats styrelsen. Utdelningen kommer också vara den stora
fråga, men ekonomiansvarige kommer också framföra synpunkter på överföringen
av ekonomin som inte har skötts på ett tillfredställande vis.
Styrelsen beslutade
Att

Lägga informationen till handlingarna.

§ 10 VALBEREDNINGEN
Innebörden av styrelsens förslag till valberedningen har inte helt framkommit, det
styrelsen efterfrågade var främst att publicera de nominerade så att det framgår
även innan stämman vilka det är. Detta har dels konsekvensen att de som ska delta
får reda på vilka som kommer, men det kan också tänkas sporra nya sökande.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt ordföranden att författa ett svar för att förtydliga styrelsen position i
frågan.

§ 11 STIPENDIUM
Ordföranden för administrativa utskottet meddelade styrelsen att styrelsen
återigen får skriva under godkännande av nomineringar till Juridiska föreningens
stipendium, då detta inte har kommit universitetets stipendiekansli tillhanda.
Styrelsen beslutade
Att

lägga informationen till handlingarna.

Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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§ 12 HEMSIDA
Studierådets ordförande anser att den nuvarande hemsidan inte har de funktioner
och designen som kan behövas. Efterforskningen efter nya alternativ efterfrågas
därför.
Styrelsen beslutade
Att

Uppdra åt ordföranden för administrativa utskottet att se över möjligheterna att
förändra hemsidan.

§ 13 MAJSTÄMMA
JoM gruppen har lagt fram ett förslag om deltagande i Pride festivalen.
Valberedningen har lagt fram ett förslag om en ny arbetsordning.
Det kommer motioneras om startande av näringslivsgruppen samt införandet av
en ledamot med näringslivsansvar.
Det föreslås att ordföranden för juridiska föreningen ska arvoderas.
Styrelsen beslutade
Att

Ställa sig bakom förslaget om organisatoriska förändringar samt införande av en
näringslivsgrupp samt ledamot med näringslivsansvar.

§ 14 KLUBBVERK
Klubbmästaren ordnade en fest fredagen den 26 april. Efter denna fests stängning
återvände klubbmästaren till stugan, efter det att vårt serveringstillstånd medger
servering och medtog en mängd öl och bar hem detta på en efterfest.
Klubbmästaren medgav detta och återbetalade senare ölets värde.
En klubbverkare som arbetade under sin första kväll fick höra från klubbmästaren
att det var bra att dricka medan man arbetade, om det sköttes snyggt. Senare
kände hon sig också hetsad att dricka, vilket fick henne att hoppa av sin post som
klubbverkare. Detta förvärrades vidare av att det var första gången hon arbetade.
Praxis tidigare har varit en varning vid alkoholmedtagande, men i detta fall så
ingår också hets att dricka samt det faktum att det gäller just klubbmästaren som
ska ses som en förebild vad gäller alkoholhanteringen och det är också direkt
relaterat till dennes post.
Det framkom också att under hösten hade vissa incidenter gällande alkohol
förekommit, dessa var dock betydligt mildare.
Det diskuterades huruvida avstängning, eller i detta fall borttagande av intyg, inte
använts mycket av tidigare styrelser utan det är en hårdare tolkning av praxis.
Detta kan dock också ses som ett sätt för styrelsen att ta mer ansvar för att
reglerna efterlevs.
Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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Drickande bakom bar samt tillgrepp av alkohol har under tidigare år varit vanligt
förekommande, detta har dock inte varit en del av JF kulturen under de senaste
åren.
Inspektor framför att klarhet i dessa ärenden är något som styrelsen måste jobba
på. Alkoholtillståndet är något viktigt och länsstyrelsen uppskattar god
organisation, enstaka misstag kan lättare tolereras om vi kan uppvisa för
länsstyrelsen en tydlig policy, något vi idag inte har. Styrelsen uppmanades också
att informera stämman utifall att nuvarande klubbmästaren skulle kandidera för en
ny post. Detta bör inte bara ses som en möjlighet för styrelsen utan snarast en
skyldighet.
Styrelsen beslutade
Att

Klubbmästaren tilldelas en varning samt ett intyg utan personlig motivering.
Vidare uppdras ordföranden för sociala utskottet att informera klubbmästaren om
att sökande av positioner kring baren anses av styrelsen och inspektor vara
olämpligt. Vice ordföranden samt ordföranden för sociala utskottet skall också
arbeta fram riktlinjer för klubbverket.

§ 15 SUCCESSIONSORDNING
Arbetsordningar för posterna i administrativa utskottet innehåller idag inte
successionsordning, som att t.ex. vice går till förman, något som gör arbetet kring
valen komplicerat. Detta kan också vara fallet i andra utskott.
Styrelsen beslutade
Att

Arbetsordningar ska uppdateras till att också innehålla successionsordningen.

§ 16 ST STUDENT
ST Student har kontaktat marknadssekreteraren om huruvida de även detta år
kommer få ordna en föreläsning. De är inte en affärsjuridisk byrå och har inte
samma ekonomiska möjligheter som våra sponsorer, detta har dock en potential
att väcka frågor hos våra sponsorer.
Styrelsen beslutade
Att

ST student kommer få föreläsa mot en lägre kostnad.

Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå
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§ 17 RECCEPOLICYN
Reccepolicyns § 6 har fått ett nytt förslag till formulering.
Styrelsen beslutade
Att
Att

anta den nya reccepolicyn.
Ordföranden för administrativa utskottet ska delge den uppdaterade reccepolicyn
till reccekommitén samt publicera denna på hemsidan.

§ 18 ÖVRIGA FRÅGOR
a) Profilbilder på JFs events
Ordföranden för administrativa utskottet har uppmärksammat att vissa bilder på
JFs event har haft bilder med oklar koppling till JF. Ordföranden för administrativa
utskottet ska samtala med de ansvariga.
b) Parkeringsskylt Jontes
Det diskuterades om den nya skylt som begränsar rätten att parkera på mark som
arrenderats av juridiska föreningen. Ordföranden skall undersöka detta.
c) ELSA
Representation på ELSA banketten har inte anmodats, men vice ordföranden har
kontaktats.

§ 19 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE
Ordförande Eric Lennerth förklarade mötet för avslutat.

______________________________
Eric Lennerth
Ordförande

Justeras:
……………………………………
Erik Victor Ragnå

______________________________
Markus Marttila
Sekreterare

