Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde den 10e november 2014
Närvarande:
Ordförande Markus Marttila
Vice ordförande Mary Ohrling
Punkten 10 och framåt Skattmästare Anton Sahlén
Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran
Näringslivsansvarig Josefin Skyttedal
Ordförande för Juridiska Studierådet Sophia Astberg
Vid protokollet: Markus Marttila
Antal bilagor: 0 st.

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande Markus Marttila förklarade mötet öppnat.

§ 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Sophia Astberg föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

att välja Sophia Astberg till justeringsman tillika rösträknare.

§ 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Josefin Skyttedal föreslogs.
Styrelsen beslutade
Att

välja Josefin Skyttedal till mötesobservatör.

§ 4 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Ordföranden föreslog att godkänna kallelseförfarandet trots sen dagordning.
Styrelsen beslutade
Att

godkänna kallelseförfarandet medelst arga miner då det återigen utgått så sent.

§ 5 ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.

§ 6 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL
Bordlägges då sekreteraren ej var närvarande.
Styrelsen beslutade
Att

Bordlägga detta.

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Enligt förslag
Styrelsen beslutade
Att

fastställa föredragningslistan utan ändringar.

§ 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande informerade om ämbetsmannafest, dålig uppslutning men glad stämning.
Digiexam har återigen kontaktat oss, möte planerat under morgondagen.
Vice ordförande informerade om ämbetsmannafest, där en kränkande utklädnad
noterades.
Näringslivsansvarig informerade om möte med Delphi advokatbyrå. Inget är slutgiltigt
bestämt med intrycket var gott. Vidare kontakt kommer tas med Delphi samt
Cederquist. Kontakt med näringslivsgruppen har gått bra, 4 events kvarstår under året
och planeringen fortgår. Alla möten med samarbetspartners är bokade utom det för
G&D.
Ordförande för sociala utskottet informerade om att planeringen inför recceveckan
går bra, sponsorkontakten har också skötts föredömligt. Planeringen inför
Civilrättsgasquen går också bra. Terminens andra utskottsmöte är bokat och
ämbetsmannafesten kommer vara den 5e december.
Ordförande för Juridiska Studierådet studierådsmöte har hållits och nytt inplanerat
till den 11 december. Utbildningsdag med kåren var bra och givande, temat var att
främja positiva strukturer i studiemiljön. Två möten har hållits med utbildningsutskottet

och ett med fakultetsnämnden. Möte har hållits med kåren angående loggan. Kåren vill
vara med på reccemottagningen, kåren vill delta vid inskrivningen. Granskning av
studielitteraturen sker med kåren. Möte ska hållas angående digitala tentor. Studierådets
representanter kommer delta vid råbiffen. Planläggningen av Munken går bra,
studiebevakare med arbetsmiljöansvar samt ordförande för Juridiska föreningen har
deltagit vid möten.
Styrelsen beslutade
Att

lägga meddelandena och rapporterna till handlingarna.
§ 9 JOM GRUPPENS FÖRSLAG
Uppgifter har inkommit från JOM gruppen med sex olika förslag för styrelsen att
behandla.











Representant vid varje intervju för domar- och fadderlag.
Styrelsen anser att detta generellt är recceombudsmannens roll, men att detta
med tanke på att denna ännu inte är vald så är det rimligt för recceveckan VT15.
Representant vid intervju för recceombudsman
Styrelsen är positiv till detta.
Station vid recceveckan
Styrelsen är generellt sett positiv till detta, men detta bör ordnas med
reccekommitén.
“Brottsbalken” bör helt avlägsnas från sångboken
Styrelsen efterfrågade kritik mot specifika sånger, vidare motiveringar
efterfrågades.
JOM-gruppen vill välja en ombudsmannaperson till vilken man ska anmäla
kränkningar
Styrelsen anser att detta är Vice ordförandes roll, vilken förvisso kan
marknadsföras bättre. Sätt att göra detta på diskuterades.
Låda i vilken man lämnar meddelanden på Jontes stuga
Styrlsen ansåg att detta riskerar att dels skapa en dålig stämmning på stugan
där man signalerar att man inte vågar prata med varandra samt att detta kan
uppfattas som oseriöst av många.

Styrelsen beslutade vidare att recceombudsmannen bör genomgå en utbildning
gällande policysen med de ansvariga. Vice ordf och JOM gruppen med
jämlikhets- och mångfaldspolicyn. Ordf soc gällande alkoholpolicyn. Detta bör ske
i samband med överlämningen.

Styrelsen beslutade
Att

Besluta enligt punkter som förts fram ovan.

§ 10 VALBEREDNINGENS EVENT

Valberedningen har ordnat ett mingel på vilket ämbetsmän rekommenderas att
inte delta med syftet att personer som inte är ämbetsmän avskräcks.
Lämpligheten av detta diskuterades inom styrelsen.
Styrelsen ansåg att detta formulerats på ett sätt som kan verka exkluderande,
varför detta eventuellt bör omformuleras. Vice ordförande uppdrogs att framföra
detta till valberedningen.
Ordförande reserverar sig mot beslutet.

Styrelsen beslutade
Att

Vice ordförande ska framföra till valberedningen att eventtexten eventuellt bör
omformuleras.

§ 11 STÄMMA
Ordföranden presenterade en motion som gör gällande att studierådets
ordförande bör väljas för ett helt år.

Styrelsen beslutade
Att

Stödja motionen.

§ 12 BUDGET
Ordföranden informerade om att budgeten kommer läggas fram på
decemberstämman i enlighet med stadgarna och bad om eventuell feedback på
budgeten från övriga styrelsen.

§ 13 DET NORDISKA SAMARBETET
Internationella sekretariatet har varit i kontakt med näringslivsansvarige
angående samarbetspartners plats i avtalen. Styrelsen ansåg det inte vara en bra
idé att knyta det nordiska samarbetet alltför nära befintliga samarbetsrelationer.

§ 14 KONTAKTDAGEN
De praktiska detaljerna kring årets kontaktdag diskuterades. Vidare bestämde styrelsen
att anordna en tävling för att därigenom locka fler till JFs monter.
Styrelsen beslutade
Att

Avsätta en lagbok som pris till en tävling som anordnas vid årets kontaktdag.

§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
Kårens deltagande vid recentiorinskrivningen
Kåren har begärt av studierådet att delta vid reccentiormottagningen.

Styrelsen beslutade
Att

Meddela kårens representanter att recceveckan inte är ett evenemang som anordnas av
studierådet och att de därmed saknar rätt till representation. För att undvika
missförstånd bör det meddelas dessa representanter för kåren att Juridiska föreningen
inte är en förening under studierådet, och därmed juridiska sektionen, utan tvärtom.

Uppföljning av beslut
Vice ordförande framförde att beslut bör följas upp i större mån än de görs idag.

Styrelsen beslutade
Att

Beslut bör följas upp. Detta bör ordnas av ordförande för administrativa utskottet och
vidare ska detta bli en stående punkt i dagordningen.

§ 15 MÖTETS AVSLUTANDE
Ordföranden tackade alla närvaranden och förklarade mötet avslutat.

______________________________
Markus Marttila
Ordförande
Samt vid protokollet

______________________________
Sophia Astberg
Justerare

