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Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 1 VT 2016
26 januari 2016 kl.17:30
Närvarande:
Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Alice Aronsson

Sekreterare:

Hannah Arvidsson

Skattmästare:

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Arash Moosavian

Näringslivsansvarig:

Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Ordförande Felix Wideroth förklarar mötet öppnat cirka kl.17:30.
2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Följande turordning för rullande schema föreslås för vårens möten:
Alice Aronsson
Arash Moosavian
Daniel Ruiz Nilsson
Anton Sundberg
Jonas Lårdh
För dagens möte föreslås: Alice Aronsson som justeringsman tillika rösträknare.
Styrelsen beslutar:
Att anta turordningen för vårens rullande schema enligt förslag ovan, samt;
Att välja Alice Aronsson som justeringsman tillika rösträknare för dagens möte.
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3 § Val av mötesobservatör
Följande turordning för rullande schema föreslås för vårens möten:
Arash Moosavian
Daniel Ruiz Nilsson
Anton Sundberg
Jonas Lårdh
Alice Aronsson
Hannah Arvidsson
För dagens möte föreslås: Arash Moosavian som mötesobservatör.
Styrelsen beslutar:
Att anta turordningen för vårens rullande schema enligt förslag ovan, samt;
Att välja Arash Moosavian som mötesobservatör för dagens möte.
4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har gått ut stadgeenligt.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarande.
5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justering.
7 § Protokoll från föregående sammanträde
Justering av protokollet från den 14 december 2015 väntas komma imorgon, resterande protokoll
från HT 2015 har justerats och kan läggas till handlingarna.
8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
-
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9 § Meddelanden och rapporter
Ordförande för sociala utskottet meddelar: Det största fokuset den första tiden har legat på att
arbeta med recceveckan och mer specifikt att vara ett stöd för reccekommittén. Det var några
incidenter som behövde redas ut under veckan, men det är avklarat och alla parter verkar vara
nöjda. Jag har även försökt att representera styrelsen under veckans aktiviteter genom närvaro
under kvällar samt så hade vi en styrelsestation under sportdagen. Jag har även haft ett möte med
gasqueförmannen och arbetsgruppen som arbetar med T5:ornas halvvägssittning. Det känns
väldigt positivt och jag är övertygad om att det kommer att bli ett lyckat engagemang.
Vice ordförande meddelar: Recceveckan - jag har haft mycket att göra rörande recceveckan.
Mycket kontakt med framförallt ombudsman angående policies men även löpande problemlösning.
Det har blivit problem med “nyckeldatorn” och vår kontakt på det företaget jobbar mycket i
Stockholm det närmaste men jag kommer kontakta honom snarast för att boka in ett datum. Har
varit i Umeå på ordförandemöte. Representerade även JF Uppsala på JF Umeå:s bankett. Har
lämnat in kåransökan tillsammans med Felix i januari.
Ordförande för studierådet meddelar: Verksamheten har dragit igång igen. Studierådet
medverkade på recceveckan som domarstation, det gick bra och var roligt. Strax därefter drog
Bokbytardagarna igång och allt genomlöpte problemfritt. Dessutom varit på JURO-möte i Umeå,
och därefter på deras bankett.
Skattmästaren meddelar: Jag har fått min överlämning och kommit igång med det löpande.
Bokföringsresursen har börjat sitt arbete och vi har tagit fram en rutin för hur det ska fungera. Jag
har även skrivit på några avtal inför recceveckan, eftersom Ordf. Soc. inte hade attesteringsrätt än.
Jag har påbörjat budgetarbetet och ska träffa Skattmästare Emeritus i samband med detta.
Ordförande meddelar: Jag har börjat sätta in mig i arbetet. Det har gått bra. Väldigt mycket att
göra såhär i början, men också väldigt kul. Det har framförallt handlat om att presentera sig för alla
olika kontakter vi har i föreningen för att vi ska behålla alla goda relationer som byggts upp genom
åren. Lämnade tillsammans med Alice in vår kåransökan till Universitetets ledning i början av
januari. Den 21 januari var jag tillsammans med Alice, Arash och Maja i Umeå och representerade
Uppsala på deras bankett.
Sekreteraren meddelar: Har haft en pågående process under sedan sist med att få alla hösten
protokoll justerade, vilket har gått bra. Lyckad inskrivning på Munken samt genom länken i mailet
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från instituatioen till de nya studenterna, fungerade smidigt. Haft kontakt med membit angående
automatiska mail, som tyvärr inte hann införas till inskrivningen i enlighet med våra
förhoppningar. Planerat in möte med PR-förmannen där vi kommer diskutera en arbetsordning och
prioritetsordning i och med en övergång till mer sponsrade inlägg på facebook istället för våra
egenproducerade affisher. En del bokfrågor har uppkommit och med den nya terminen, har
kontaktat och uppdragit åt bokförmannen att undersöka det närmare.
Näringslivsansvarige meddelar: Haft möte med MSA, MSA-frukosten preliminärt den 9:e
februari. Måndagsföreläsningar bokade fram till påsk. Har inte lyckats få till ett möte med
gruppen. Datum planeras inför vårens event. Driver in annonser till första numret av PJ.
10 § Fastställande av fasta punkter på styrelsemöten
Föredragande: Felix Wideroth
Förslag: ”Verksamhetsuppföljning ekonomi” införs som en stående punkt 10 §.
Styrelsen beslutar:
Att införa ”Verksamhetsuppföljning ekonomi” som en stående punkt 10 § i dagordningen.
11 § Datum för terminenens styrelsemöten
Föredragande: Felix Wideroth
Har att göra med hur vi vill lägga upp vårt styrelsearbete, bordlägger diskussionen till
styrelseöverlämningen, för att sedan fastslå datum vid kommande sammanträde.
Förslag: nästa sammanträde hålls den 9 februari 2016 kl. 17:30
Styrelsen beslutar:
Att nästa sammanträde hålls den 9 februari 2016 kl. 17:30.
12 § Antagande av föreningspolicys (Bilaga 1-5)
Föredragande: Felix Wideroth
Alkoholpolicyn:
Ordalydelsen är knepig och är den, vi bör diskutera för att se om vi vill göra några uppdateringar.
Förslag: Alkoholpolicyn diskuteras på styrelsekick-offen söndagen den 31 januari och förslag
bereds till beslut vid sammanträdet den 9 februari.
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Styrelsen beslutar:
Att Alkoholpolicyn diskuteras på styrelsekick-offen söndagen den 31 januari, samt;
Att förslag bereds till beslut vid sammanträdet den 9 februari.
Reccepolicyn:
Styrelsen beslutar:
Att anta Reccepolicyn i dess nuvarande lydelse.
Åtgärdspolicyn:
Ordförande för sociala ser över åtgärdspolicyn eftersom den i första hand rör dennes
ansvarsområde.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga antagande av åtgärdspolicyn, samt;
Att uppdra åt ordförande för sociala utskottet att se över åtgärdspolicyn.
Styrelsens representationspolicy:
Inga invändningar mot den nuvarande formuleringen av policyn.
Förslag till beslut: antar i sin nuvarande lydelse.
Styrelsen beslutar:
Att anta Styrelsens representationspolicy i dess nuvarande lydelse.
Jämlikhetspolicy:
Förslag: att anta jämlikhetspolicyn med den nya lydelsen som beslutades av stämman den 6
december 2015.
Styrelsen beslutar:
Att anta jämlikhetspolicyn med den nya lydelsen som beslutades av stämman den 6
december 2015.
13 § Anta styrelsens interna arbetsordning
Föredragande: Felix Wideroth
Bordlägger.
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14 § Anta medaljreglemente
Föredragande: Felix Wideroth
Bordlägger.
15 § Val av suppleant till Iustus styrelse
Föredragande: Felix Wideroth
Vice ordförande har föreslagits som efterträdare av den tidigare suppleanten. Vice ordförande
upplever att hon har tillräckligt på sitt bord i dagsläger. Den tidigare suppleanten har i andra hand
föreslagit sekreteraren tillika ordförande för administrativa utskottet eftersom bokförsäljningen
omfattas av utskottets verksamhet.
Förslag: Hannah Arvidsson (19911027-3308), sekreterare tillika ordförande för administrativa
utskottet, utses som efterträdare till posten som suppleant i Iustus styrelse
Styrelsen beslutar:
Att utse Hannah Arvidsson (19911027-3308), ), sekreterare tillika ordförande för
administrativa utskottet, som efterträdare till posten som suppleant i Iustus styrelse.
16 § Ansvarig utgivare PJ
Föredragande: Felix Wideroth
Mycket jobb och pappersarbete med att byta utgivare. Vi måste se över vem som bör vara ansvarig
utgivare eftersom rådande ordning är en tillfällig lösning. Finns en enkelhet i att en
styrelseledamot har ansvaret, men det som väger starkt emot är att PJ ska ha en friare roll i
förhållande till styrelsen och i så fall bör redaktören på PJ vara ansvarig utgivare. Vidare
diskussion bordläggs för diskussion med redaktionen PJ.
Förslag till beslut: att Ordförande för studierådet Arash Moosavian sitter kvar tills han frånträder i
juni.
Styrelsen beslutar:
Att Arash Moosavian sitter kvar tills han frånträder från sin styrelsepost i juni.
17 § Bemyndigande av ordförande för studierådet att tillsammans med sittande
Studiebevakare lysa och hålla intervjuer för tillsättandet av nästkommande studiebevakare.
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Föredragande: Felix Wideroth
OBS! Om vi blir kår så behövs inte detta längre.
Förslag till beslut: att bemyndiga ordförande för studierådet att tillsammans med sittande
Studiebevakare lysa och hålla intervjuer för tillsättandet av nästkommande studiebevakare..
Styrelsen beslutar:
Att bemyndiga ordförande för studierådet att tillsammans med sittande Studiebevakare lysa
och hålla intervjuer för tillsättandet av nästkommande studiebevakare.
18 § Godkännande av avtal tecknade av tidigare firmatecknaren som varit på över 100k
Föredragande: Felix Wideroth
Underlag saknas. Punkten bordläggs.
19 § Uppdatera ämbetsmannalistan på Facebook
Föredragande: Felix Wideroth
Var och en ska se över sitt utskotts ämbetsmän så att enbart behöriga är med i gruppen.
20 § Ämbetsmannakickoff/utbildningsdag
Föredragande: Felix Wideroth
Förslag: att ämbetsmannakickoff och utbildningsdag hålls den 13 februari 2016.
Plan: ämbetsmannakonference prel. 13 februari 2016, vad vi ska göra resten av terminen får
diskuteras igenom.
Ordförande för sociala utskottet mailar nationer – i lagom storlek för ämbetsmannagasque – om
offert. Ordförande för studierådet kollar lokaler på Munken. Kanske höra med Cederquist om de är
intresserade av att delta i någon form som senast.
Styrelsen beslutar:
Att ämbetsmannakickoff och utbildningsdag hålls den 13 februari 2016, med reservation för
tillgänglighet av lokaler;
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Att uppdra åt ordförande för sociala utskottet att maila nationer i lagom storlek och be om
offert, samt;
Att uppdra åt ordförande för studierådet att se över möjligheterna att boka lokaler på
Munken.
21 § Datum för Februaristämma
Föredragande: Felix Wideroth
Förslag: att Februaristämma hålls den 28 februari 2016.
Ordförande för studierådet kollar lokaler.
Styrelsen beslutar:
Att kalla till Februaristämma den 28 februari 2016, samt;
Att uppdra åt ordförande för studierådet att boka Brusewitzsalen eller motsvarande.
22 § Styrelsearbete
Föredragande: Alice Aronsson
Hur vi vill lägga upp våra styrelsemöten, vi bör nog ha en bättre struktur kring när vi diskuterar
bredare frågor rörande verksamhetsmålen och när vi fattar beslut i den löpande verksamheten. Ett
förslag är att vi har möten angående den löpande verksamheten varannan vecka och att vi kanske
träffas en gång i månaden där vi diskuterar föreningens framtid och utveckling. Diskuteras vidare
på styrelsekick-offen den 31 januari 2016. Hemläxa för styrelsen: fundera över hur man vill se
upplägget i styrelsearbete i vår.
Förslag: att öronmärka punkter på dagordningen som ”beslutspunkt” eller ”diskussionspunkt”
Styrelsen beslutar:
Att öronmärka punkter på dagordningen som ”beslutspunkt” eller ”diskussionspunkt”.
23 § Förmansnätverk
Föredragande: Alice Aronsson
Förmansnätverk med möten med alla förmän där de ges verktyg för att leda en grupp, kanske 3
tillfällen per termin. Att förmännen kan leda är viktigt för att styrelsen inte ska behöva detaljstyra i
alltför stor utsträckning. Bolla lite med Uppsala Ekonomerna som redan har ett liknande upplägg.
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24 § Fyllnadsval
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Klubbverket behöver expanderas och bör fyllnadsväljas trots att det bara är en månad till
februaristämman. Resterande vakanser kan vänta till stämman.
Förslag till beslut: att lysa 25 stycken klubbverkare, som tillsätts löpande.
Styrelsen beslutar:
Att lysa 25 stycken klubbverkare, som tillsätts löpande.
25 § Meet and Greet
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Meet & Greet inför majstämman senare och riktade Meet & Greet till nya studenter på T1 inför
februaristämman kanske halvinformellt på reccepuben. Informera på en T1-föreläsning. Kolla upp
lämpliga datum.
Ordförande för sociala tar på sig att ta fram ett koncept inför majstämman.
Förslag till beslut: Informell Meet & Greet på reccepuben och gå ut och informera om det på T1föreläsning.
Styrelsen beslutar:
Att en halvinformell Meet & Greet hålls i samband med reccepuben på Jontes;
Att informera om Reccepuben på T1-föreläsning, samt;
Att uppdra åt Ordförande för sociala att ta fram ett koncept för Meet & Greet inför
majstämman.
26 § Ämbetsmannafest
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Behandland.
27 § Baka på Jontes
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
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Diskussion kring caféverksamheten på Jontes och hur den ska hållas flytande med bemanning etc.
Idé om standardiserat skafferi och begränsa extrainköp, för att undvika onödiga utgifter och svinn i
caféet. Kanske fast pris för ”dagens bakverk” på 10kr eller liknande. Ordförande för sociala
fortsätter diskussionen med caféförmannen.
28 § Övrigt


Reccegasque på fredag
Styrelsehäng innan? Styrelsen är för!



Fikabudget
Kolla upp representationsbudgeten till nästa sammanträde.

29 § Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl.20:49.

_______________________________
Ordförande
Felix Wideroth

________________________________
Justeringsman
Alice Aronsson
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