Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 1 HT 2015
22 augusti 2015 kl.15:00

Närvarande
Ordförande Christina Odengran
Vice ordförande Alice Aronsson
Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet Hannah Arvidsson
Skattmästare Fredrik Jonasson
Näringslivsansvarig Jonas Lårdh

Dagordning
1 § Mötets öppnande
Mötets ordförande Christina Odengran förklarar mötet öppnat.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Jonas Lårdh föreslogs
Styrelsen beslutar:
Att välja Jonas Lårdh och;
Att justeringsman för kommande möten under hösten ska väljas utefter följande turordning:
Alice Aronsson
Fredrik Jonasson
Arash Moosavian
Filip Lindell
Jonas Lårdh

3 § Val av mötesobservatör
Alice Aronsson föreslogs
Styrelsen beslutar:
Att välja Alice Aronsson och;
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Att mötesobservatör för kommande möten under hösten ska väljas utefter följande turordning:
Fredrik Jonasson
Arash Moosavian
Filip Lindell
Jonas Lårdh
Hannah Arvidsson
Alice Aronsson

4 § Godkännade av kallelseförfarandet
Kallelsen har inte gått ut stadgeenligt.
Styrelsen beslutar:
Att ändå godkänna kallelse förfarandet

5§ Adjungeringar
-

6 § Fastställande av föredragningslistan
Styrelsen fastställer föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Styrelsen beslutar att bordlägga protokollet från föregående möte.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande tog semester i juni. I juli planerades styrelseöverlämningen som hölls den 12 juli
2015. La lite mer krut på överlämningen och konceptet genom diskussioner om bl. a. föreningens
värdegrund, vilket kändes bra! En del småplanering inför ämbetsmannakickoffen den 12
september 2015 som diskuterats i styrelsen. I dagsläget är det 57 anmälda och det känns positivt.

Vice ordförande har nyligen haft överlämning. Har pratat med vår kontakt på brandinspektionen
och uppdaterat våra kontaktuppgifter. Har även pratat med nyckelleverantören angående
nyckelsystemet på Jontes och ska ha ett möte med honom första veckan i september. Haft kontakt
med reccekommittén angående reccelåten i egenskap av JoM-ansvarig i frånvaro av en JoMgrupp. Kollat upp vår försäkring hos if med avseende på bl. a. nyckelhantering. Hämtat posten på
Jontes hela sommaren.

Skattmästare: Arbetet har rullat på bra. Vi har fått in det mest av sponsorpengarna för hösten. Har
betalt inkomna räkningar. Depåpengar har inkommit från länsstyrelsen, avseende de deponeringar
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vi gör i och med tvisten med UBBO. Har haft ett möte med revisorn och diskuterade rutiner samt
fått lite feedback på arbetet. Det har även beslutats att betalkort inte kommer lånas ut till
reccekommittén.

Näringslivsansvarig: Planerar hösten. För några evenemang har datum redan spikade. Framöver
kommer några avtalsförnyelser ske. Planerar även för möte med den näringslivsgruppen.

Sekreterare: Har precis haft överlämning och har ännu inte hunnit påbörja något arbete. Fått
kortfattade information om situationen med membit, Bröderna och Studentkortet.

Ordförande för sociala utskottet: Meddelar följande på distans: Nordisk vecka har lagt
baklängessittningen på Norrlands och ökat tillgängliga platser med 50%, vilket jag är mycket nöjd
över. Vidare har den Internationella sekreteraren skrivit ett regeldokument som finns att hitta i
facebookeventet för Uppsalas Nordiska Vecka. Den innehåller sådant som vi diskuterat borde stå
med, läs gärna och kom med feedback. Budgeten ser också bra ut. Recceveckan drar igång snart,
även där ser budgeten bra ut. Påminner om anmälan till balen. Avtal med Gotlands inför
ämbetsmannakickoffen måste skrivas så snart som möjligt, menydeadlinen är den 25e. En
projektbaserad struktur i klubbverket har diskuterats med klubbmästeriet och planeras inför
verksamhetsåret till och med majstämman 2017.

9 § Planering av höstens styrelsemöten
Nästa sammanträde föreslås hållas tisdagen den 1 september 2015.
Styrelsen beslutar:
Att nästa möte hålls den 1 september 2015 och;
Att planering av möten för höstens möten bordläggs till nästa möte då fler styrelsemedlemmar
deltar.

10 § Policys
Styrelsen beslutar
Att bordlägga diskussionen till nästa möte.

11 § Planering av Ämbetsmannakickoffen
Ämbetsmannakickoffen kommer att hållas lördagen den 12 september. Vi har 57 anmälda i
dagsläget. Spikar förrätt och varmrätt på Gotlands, Christina Odengran tar på sig att skriva avtal
med Gotlands. Under dagen kommer fyra olika aktiviteter hållas, varv två hålls i lokaler som
Christina Odengran bokar på Kvarteret Munken. Lunch föredragning har spikats.
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12 § Inskrivning/Recceveckan
Inskrivning: hålls måndagen den 24 augusti kl.10:00-11:30 i Munken 2
Deltagare från styrelsen: Christina Odengran, Jonas Lårdh, Hannah Arvidsson, Arash
Moosavian,
Recceveckan: styrelsen ansvarar för en station i slottsbacken lördag 29 augusti, den
traditionsenliga såpasliden kommer att ersättas efter önskemål från reccekommittén pga
skaderisken.
På reccegasquen den 4 september kommer styrelsen i sin helhet att delta.

13 § Septemberstämma
Styrelsen föreslår måndagen den 21 september 2015 kl.17:00, Christina Odengran kollar tillgång
till lokal. Kallelse ska då gå ut senast den 31 augusti. Eventuellt bör 1 ordförande för
valberedningen tillsättas genom fyllnadsval dessförinnan.

Styrelsen beslutar
Att hålla extrainsatt föreningsstämma måndagen den 21 september 2015 kl.17:00 och;
Att lysa följande poster:
•

1 JoM-förman

•

3 JoM-assistenter

•

1 Arkivarie

•

1 Ordförande för valberedningen

•

2 ledamöter till valberedning

•

1 Vice recceförman vt16

•

1 Bokförman

•

3 Caféverkare Gotlands

•

10 klubbverkare

14 § Meet & Greet
Lyckad tillställning i våras, datum för höstens Meet & Greet föreslås bli den 11 oktober 2015
kl.15:00, Christina Odengran kollar om vi kan vara i Grotiussalen igen.

15 § Membit, Bröderna och Studentkortet
Bröderna har efter flera turer under sommaren valt att inte skriva på avtal om framtagande av
medlemssystem åt Juridiska Föreningen i Uppsala. Membit får fungera tillsvidare i brist på andra
alternativ, kollar dock vidare på alternativ. Studentkortet känns dock fortfarande positivt och går
att kombinera med Membit mot en årsavgift. Ett förmånligt avtal är framtaget, men ska gås
igenom ytterligare innan påskrift. Avgiften hos Membit ska också ses över närmare dessförinnan.
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Hannah Arvidsson ansvarar för uppföljning.

16 § Ansvarig utgivare för PJ
För att undvika pappersarbete varje gång en ny chefredaktör tillsätts av stämman föreslår styrelsen
att antingen vår Inspektorn eller Pro-inspektorn tillskrivs uppdraget, vilket också innefattar
korrekturläsning innan tryck. Christina Odengran ska höra av sig till Erika P Björkdahl och Rolf
Johansson

17 § Uppstart av JFs bolag och överföring av aktier i KD och Iustus
Hannah Arvidsson kommer att försöka planera in ett möte med vår Pro-inspektor Rolf Johansson
och företrädaren David Wedar för en genom gång av detaljerna kring uppstarten av det bolag som
stämman beslutat starta.

18 § Lysning till fyllnadsval
Punkten behandlades ej efter beslut om extrainsatt stämma den 21 september.

19 § Diskussion om medaljreglementet
Diskussionsunderlag har skickats ut av ordförande för sociala utskottet. Närvarande vid
sammanträdet ställer sig positiva till det som presenteras i underlaget, men bordlägger beslut till
nästa möte.

20 § Förtjänstmedalj till David Wedar och Josefine Skyttedal
Motiveringar har inkommit. Styrelsen avvaktar beslut tills medaljreglementet färdigställts.

21 § Pressbilder
Juridiska Föreningens fotograf har hört av sig om att ta nya pressbilder. Styrelsen föreslår att
bilderna tas kl.16:30 innan styrelsemötet den 1 september. Datumet måste bekräftas med
fotografen.

22 § Togor!
Under recceveckan hålls traditionsenligt en Togafest. Styrelsen kommer delta i likadana togor.
Färg preferens: purpur. Styrelsen uppdrar åt Fredrik Jonasson att inhandla togor och åt Christina
Odengran att agera smakråd.

23 § Betalkort JF
Christina Odengran och Fredrik Jonasson har betalkort. Dessa får inte låns ut till ämbetsmän, men
det skulle ibland underlätta om det var möjligt. Därför föreslås att ett opersonligt kort ordnas,
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pengar sätts in specifikt till det kopplade kontot inför varje användning för att undvika missbruk av
betalkortet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Skattmästaren att kontakta SEB för framtagning av ett opersonligt betalkort.

24 § Avtalsförfaranden
Avtal som tecknas, med t ex nationer inför recceveckan, föreslås alltid gå via utskottsansvarig för
att denne ska hållas uppdaterad och införstådd i utskottets verksamhet.
Styrelsen beslutar
Att alla avtal ska gå genom utskottsansvarig innan det går till skattmästaren för påskrift.

25 § Övriga frågor
Nycklar: Situationen med nyckelhanteringen är kritisk. Alice Aronsson kommer höra runt och
försöka presentera en analys av situationen och hur den kan lösas framöver.
Clasonska: grejer som blir kvar på Clasonska efter recceveckan är ett problem.
Styrelsen beslutar
Att tillåta förvaring på Clasonska, men att deadline för avhämtning av kvarlämnade saker sätts till
den måndagen den 31 augusti därefter så kommer det som finns kvar att slängas.
Stugfix: Allt trasigt tas till tippen! Ommöblering för att yteffektivisera!

Mötet förklaras avslutat 17:51

____________________________
Ordförande
Christina Odengran

____________________________
Justeringsman
Jonas Lårdh
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