Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 10 HT 2015
1 december 2015 kl.16:30

Närvarande:
Ordförande: Christina Odengran
Vice ordförande: Alice Aronsson
Sekreterare: Hannah Arvidsson
Skattmästare: Fredrik Jonasson
Ordförande för sociala utskottet: Filip Lindell
Studierådets ordförande: Arash Moosavian
Näringslivsansvarig: Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Mötet förklaras öppnat kl.16:45.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Filip Lindell föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Filip Lindell

3 § Val av mötesobservatör
Hannah Arvidsson föreslås.

Styrelsen beslutar:
Att välja Hannah Arvidsson

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Extramöte beslutades om via mail.
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Styrelsen beslutar:
Att välja godkänna kallelseförfarandet

5 § Adjungeringar
Christoffer Dahl, klubbmästare.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen fastställer föredragningslistan utan justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen från den 17 november och den 23 november är ute på justeringsrunda och bordläggs
tillsvidare.

Protokollet från 5 maj fortfarande inte hittat, jakten fortsätter, bordläggs tillsvidare.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
26 november 2015 beslutade styrelsen:
Att upphäva/ändra det på mötet den 23 november fattade beslutet om att på förhand ta betalt
av gästerna och istället fatta ett nytt beslut:
Att istället uppdra åt skattmästaren att tillsammans med pub och klubbmästare dels utreda
svinnfrågan ytterligare men även, och framförallt, utreda huruvida man på ett bra sätt kan
stävja detta.

9 § Meddelanden och rapporter

Ordförande meddelar: Civilrättsgasquen. Ordförandemöte i Stockholm, pratade bl a om
överlämningsrutiner och årsmöten/stämmor. Bal Stockholm, mycket trevligt. Blev uppringd av
UAF angående möte för att diskutera Jontes Stuga, efter diskussion med Rolf och Erika kom vi
fram till att vi inte hinner träffas de angivna mötena i december, utan har efterfrågat ny mötestid.

Ordförande för studierådet meddelar: Ny ordförande i JURO, från Göteborg. Diskussion på
JURO-mötet kretsade kring att JURO ska se över möjligheten att kunna användas för att
tillsammans göra sin röst hörd i sådana allmänna utbildningsrelaterade frågor där bred konsensus
råder hos föreningarna.

Skattmästaren meddelar: Diskuterat svinnet med pub- och klubbmästare. Bokfört en hel del.
Fakturerat en hel del skulder. Är en hel del felaktigheter i bokföringen som jag försöker rätta till så
att allt ska bli såpass bra och rättvisande som möjligt. Har även haft en viss mailkontakt med vårt
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alternativ för extern bokföringsresurs. Avtalsutkastet rör sig långsamt framåt. Ska fortsätta med
faktureringar av gamla skulder och rätta till de fel som finns. Jag ska även gå igenom och försöka
stämma av november månads bokföring. Har även hållit på lite med holdingbolaget, som går
sakta, men säkert framåt.

Näringsliv meddelar: Förfrågningar om avtalsförhandlingar har gått ut till alla. G&D, Cederquist,
MSA så gott som klara. Lindahl ska höra av sig om möte. Vinge har inte svarat och W&C kommer
ev. kliva av. Vidare har jag varit på civilrättsgask, bal i Stockholm. Linklaters hade en frukost den
25:e vilken var välbesökt, dock strul med bokningen hos Stocken. Likaså julbordet med
Cederquist.

Ordförande för sociala meddelar: Sångbokssexan, sista dagen anmäla idag. 25 gäster som är
betalda och klara. Haft möte med idrottsgruppen. Skiweek ska börja få in betalningar nu i veckan.
Sista dag på måndag. Ska betala skiweek samt bussen den 11e. 5 platser är tomma. Tillsyn från
nämnden. Godkända med anmärkningar: positivt, för nu vet vi vad som krävs!Nordisk vecka, bra
respons från utlandet. Haft Civilrättsgasque, enligt Emilia på plats hade Norrlands levererat enligt
avtal och det kändes bra.

Sekreterare meddelar: renskrivit alla föregående protokoll och skickat ut för justering. Utöver
det bara löpande arbete med medlemsmailen.

10 § Verksamheten på Jontes
Föredragande: Fredrik Jonasson

Matsvinn
Matsvinnet är ett stort problem och åtgärder måste till. Påtänkta alternativ: (1) ta betalt på förhand
eller (2) prishöjning. Första steget blir en prishöjning. Priset som är satt idag är på ett större antal
gäster än vad som är snitt. Prisunderlaget bör vara snittet för antalet gäster vid en tillställning, som
ligger på ungefär 20-25 personer idag. Privatbokningar där JF köper in mat, så ska vi kunna ta
betalt på förhand i någon form.

Styrelsen beslutar:
Att införa en ny strategi för att motverka matsvinnet med en prishöjning till 36 kr för tacosen
samt införa en deposition för privatfester samt ta betalt på förhand för mat. Åtgärderna ska
följas upp resultaten tidigt i februari.

Socialverksamhet på Jontes Stugan
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Större synlighet och förmedla till medlemmarna att stugan är en resurs för medlemmarna där var
och en är välkomna att hitta på egna evenemang. Projektbaserade evenemang som inte kräver
engagemang som ämbetsman. Terminsambassadörer som kan ragga intresserade för olika projekt.
Reccepuben i höstas var riktigt lyckad, vi borde satsa på att fånga upp reccarna, eftersom
reccepuben var jättepopulär kanske vi ska köra mer än en. En idé är att ha förbokade reccereunions
för alla reccelagen på förhand. Kanske även köra ”terminspubar” för T2 och T3.
Ta fram terminsplan för större event som är avsatta för t ex medlemsinitiativ och temafester.
Eventmästaren roll har blivit lite misslyckad, vore eftersträvansvärt om denne kunde få mer utav
en samordnande roll. Som kanske kan skapa en arbetsgrupp för den sociala verksamheten
tillsammans med klubbverket och kanske även blanda in PR alt. terminsamassadörer för att få ett
närmare samarbete. Ordförande för sociala och klubbmästaren kanske kan ta fram en
terminsplanering, med datumen för stora event. Viktigt att detta följs upp och hanteras i den
tillträdande styrelsen.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt ordförande för sociala utskottet att diskutera med hela klubbmästeriet för att
lyfta vilka idéer som finns för att utveckla den sociala verksamheten för att komma närmare
en handlingsplan inför nästa möte i december.

11 § Planering av stämman
Föredragande: Christina Odengran

Lokalen har vi mellan kl.10-20. Fast lunchtider, öppet för att gå ut 11:45-12:00 öppet igen för att
gå in igen 12:45-13:00. Andreas Carlsson kommer vara mötes ordförande.
Mötesfika: Fredrik och Arash köper fika.
Medlemskorts koll: tejp för att kunna märka upp!

12 § Motioner, styrelsens ställningstaganden
Motion om holdingbolag, styrelsen beslutar att ställa sig bakom motionen.

Proposition om studierådet, styrelsen beslutar att ställa sig bakom propositionen.

Motion angående att ändra kap 4 10§ e), styrelsen beslutar att ställa sig bakom motionen.

Motion om JF:s sångbok, styrelsen är oenig och väljer att inte ta ställning till motionen.

Motion om ändringar i Juridiska Föreningens jämlikhetspolicy, styrelsen beslutar att ställa sig
bakom motionen med undantag för den sista att-satsen eftersom det är oklart vad den innebär.
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Budgeten har tagits fram av Skattmästaren i samråd med resten av styrelsen och styrelsen i sin
helhet ställer sig bakom budgeten och lägger fram budgetförslaget inför nästa verksamhetsår.

Verksamhetsplanen har tagits fram av Ordföranden i samråd med resten av styrelsen och styrelsen
i sin helhet ställer sig bakom verksamhetsplanen för presentation på stämman.

13 § Övrigt
•

Holdingbolaget
Kontot är skapat, men lite detaljer kring utformningen av bolagsordningen har dykt upp
hos Proinspektorn.

•

Extern resurs
Mailkorrespondensen har varit långsam och frågan är om det rubbar förtroendet.
Styrelsen finner inte anledning till oro på detta stadium men ska följa upp det upplevda
problemet.

•

Utflykt till bankfacket
Ordförande för sociala utskottet föreslår en utflykt till föreningens bankfack innan
terminen är slut för att se vad som finns där.

•

Styrelsemötet den 14 dec
På det mötet så kör vi konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen för att lämna
över bank- och firmatecknarbehörigheter.

•

Kontaktdagen
Ny styrelse väljs i december, sista ansökan 9 december. Hittils inga ansökande, vi har ett
intresse i att styrelsen blir fulltalig och måste försöka nå ut med info till folk som kan
tänkas vara intresserade.

14 § Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat kl.19:30.

____________________________
Ordförande
Christina Odengran
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____________________________
Justeringsman
Filip Lindell
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