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Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 3 VT 2016
23 februari 2016 kl.17:30

Närvarande:
Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Alice Aronsson anslöt ca. 18:45

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.17:43.

2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
För dagens möte föreslås enligt turordning fastslagen den 1 januari 2016: Anton Sundberg som justeringsman tillika rösträknare.

Styrelsen beslutar:
Att välja Anton Sundberg som justeringsman tillika rösträknare för dagens möte.

3 § Val av mötesobservatör
För dagens möte föreslås med avvikelse från turordning fastslagen den 1 januari 2016: Arash
Moosavian som mötesobservatör.

Styrelsen beslutar:
Att välja Arash Moosavian som mötesobservatör för dagens möte.
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4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har inte gått ut stadgeenligt.

Styrelsen beslutar:
Att ändå godkänna kallelseförfarande.

5 § Adjungeringar
-

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justering.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från den 9 februari är justerat och kan läggas till handlingarna.

8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
-

9 § Meddelanden och rapporter:

Ordförande för studierådet meddelar: Varit på långt möte i Fakultetsnämnden där nämnden
kort nämnde att det möjligen kan bli aktuellt att diskutera en återgång till intagning en gång per år,
i stället för två, pga. problem med arbetsbelastning, men inget konkret.

Näringslivsansvarige meddelar: Haft möte med näringslivsgruppen. Nästa möte om en vecka.
Eventen planeras. CQ 29 mars. De övriga förväntas klara tills onsdag nästa vecka. Assistenterna
sköter kontakten med sina partners. Ska ha möte med culpa cup. Haft möte med reccekommittén.

Ordförande för sociala utskottet: Reccepub: Oerhört välbesökt och uppskattat, finns redan planer på att ha en uppföljare. Utskottsmöte: Hade första utskottsmötet, vilket gick bra och det känns
verkligen som att terminens förmän är väl förberedda för att tackla kommande termin.
Temasläppsfilm: Har bistått vid inspelningen av temasläppsfilmen för recceveckan HT16, ska bli
spännande att se det slutgiltiga resultatet. Event med ekonomerna: Har satt bollen i rullning rörande en FIFA-turnering tillsammans med ekonomerna. Jag ser en stor potential för detta event
och förhoppningsvis kan det här växa till något stort. Halvvägssittningen: Har även planerat in ett
möte med arbetsgruppen för T5 där vi ska diskutera den kommande gasquen. P3: Förberedelserna
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når sitt slutskede och nu ska bara de sista detaljerna på plats. Biljettförsäljning sker på lördag den
27/2 på eko.

Skattmästaren meddelar:
Vi har köpt in iZettle och det har fungerat bra. Kassautbildningen och ny kassainstruktion har gjort
att det knappt har varit några oklarheter. Budgeten klar och inskickad. Jag och vice skatt har sett
över priser och sett att några behövs höjas så att vi inte går back på dem.

Ordförande meddelar: Tiden har gått fort och mycket har hänt. Först hade vi en väldigt lyckad
reccepub och stugan var helt fullpackad. Vi har även haft en väldigt lyckad ämbetsmannadag och
sen kväll. Jag har träffat Iustus tillsammans med Hannah och bokförmannen där vi dels pratade om
vår roll som ägare samt bokförsäljning. Jag har även träffat president för ELSA där vi pratade om
hur vi skulle utveckla vår relation. Sen har vi ju blivit kår också!

Sekreteraren meddelar: Möte med Iustus, intressant att se vilka de är, höra om hur deras verksamhet fungerar och diskutera hur vi kan dra nytta av varandra. Har också haft första styrelsemötet
med Iustus och blivit invald som suppleant. Sent omsider gick fakturorna från membit till T1:orna
ut, betalningarna börjar ticka in även om det går långsamt, som det ser ut nu kommer det bli ett
glapp för väldigt många vilket kommer skapa samma problem som vi hade i höstas. Båda Juristjourens telefoner verkar ha slutat fungera, så detta måste lösas så snart som möjligt. Planerat utskottsmöte på skottdagen, dvs. måndag nästa vecka, uppslutningen ser ut att bli god.

Vice ordförande meddelar: Har haft möte och kontakt med jom-gruppen om vårens verksamhet.
Diskuterade en konkretisering av jämlikhetspolicyn. Varit på möte med styrelsen och pratat om
långsiktig utveckling för föreningen. Tittade även då på ny lokal istället för Clasonska gården.
Alla ämbetsmän har haft en utvecklingsdag. Det var mycket arbete med den inför samt under dagen. Den var väldigt lyckad. Haft möte med KDs ordförande för 2015 och diskuterar arvoderingar.

10 § Verksamhetsuppföljning ekonomi
Vi har fått huvudboken för januari från bokföringsresursen. Inget som stod ut särskilt.

11 § Välgörenhetsevenemang tillsammans med ELSA (diskussion)
Föredragande: Felix Wideroth

Stadsmissionen och ICA Stabby – projekt om att samla matportioner, kanske blir det någon form
av tävling med Ekonomerna eller liknande. Just nu väldigt knapphändig information, men styrel-
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sen tycker att det låter intressant. Speciellt med tanke på de lyckade välgörenhets-evenemangen i
samband med Musikhjälpen de senaste två åren.

12 § Val av klubbverkare på stämman
Föredragande: Felix Wideroth

Vi har 33 ansökningar. Förslag är att vi justerar dagordningen på stämman för att välja samtliga,
med tanke på det tidigare diskuterade bortfallet.

Styrelsen beslutar:
Att justera antalet valbara till 34 på stämman.

13 § Inköp av router till stugan
Föredragande: Felix Wideroth

Vi behöver ett internet som fungerar, som är bra och stabilt. Har tittat på Enterprise-routers, som
klarar större användning. Tanken är också att separerar uppkopplingen för kassan och uppkopplingen som gäster på stugan kan använda. Kommer vara en kostnad på ungefär 2 500 kr. Kommentar från sociala utskottet: bra investering för att kunna arrangera andra typer av event på stugan
som kräver bra uppkoppling.

Styrelsen beslutar:
Att föreningen ska införskaffa en Enterprise router för max 2 500 kr.

14 § Kårbeslutet! (diskussion)
Föredragande: Hannah Arvidsson

•

Informationstext till medlemmarna.

•

Utskick till sponsorerna, formulering redan diskuterad via PC.

Styrelsen beslutar:
Att ta gemensamt fram en kort punktlista med information att distribuera i sociala medier.
Att hålla ett informationsmöte den 14 mars 2016 kl.16:15-18:00.

15 § Kårsexa
Föredragande: Arash Moosavian och Anton Sundberg
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Arash Moosavian och Anton Sundberg har skrivit en kårsnapsvisa:
Snön den smälte, det blev vår
å vi bilda’ egen kår.
Det var 22:a februari,
ja jag minns det som igår.
Världen vändes upp och ned,
när konsistoriet gav besked.
Nu var vi kår, men visste inte vad vi gjort.
––––––––––––––––––––––––
En drös förväntningar det var,
men vi fatta’ ingenting.
Vi öppnade vår bar,
Vad fan är studiebevakning?
Så, vänta en stund, ni har lurat oss,
fan ta er Lund!
–––––––––––––––––––––––––
Snön den smälte, det blev vår
å vi bilda’ egen kår.
Det var 22:a februari,
ja jag minns det som igår.
Världen vändes upp och ned,
när konsistoriet gav besked.
Nu var vi kår, men visste inte vad vi gjort.

Sexan: Tanken är att på söndag efter stämman, så kör vi en sexa i form av en mindre formell sittning för att fira beskedet. Föranmälning och betalning via BG. Filip Lindell och Andreas Carlsson
är sånganförare. Blir billigt och enkelt, men kul!

Styrelsen beslutar:
Att hålla kårsexa den 28 februari 2016;
Att dela ut slipsar som accessoar under kårsexan, samt;
Att kår bara kår!

16 § Arvodering av styrelseledamöter i KD
Föredragande: Felix Wideroth
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Det har kommit ett förslag från styrelsen för 2015 i KD att det ska utgå en arvodering om 3000 kr
per ledamot. Pengarna ska betalas ut först efter att man fullgjort sitt arbete. Tanken är att de ska
kunna fungera som styrmedel, gör man inte sitt jobb så får man inte heller några pengar. Att jobba
inom styrelsen för KD innebär en viss skillnad från det styrelsearbete JF gör. KD är ett aktiebolag
och det är helt andra ansvarsregler än för en förening. Det är även en större osäkerhet kring vad
arbetet innebär när man tar det. Främst är både vi samt ELSA till stor del beroenden av utdelningen från KD. Att börja arvodera styrelsen är ett steg i riktningen mot att börja tänka mer långsiktigt
på utveckling för KD, något som både vi och ELSA skulle vara förtjänta av. Det ger även oss en
viss möjlighet att sätta lite mer press på just kravet på långsiktighet för företaget. Kostnaden för
att arvodera 7 personer med 3000 kr skulle bli ungefär 27 500 kr för KD.

Diskussion: Kritik lyfts mot samtliga argument förutom möjligen det att en aktiebolagsstyrelse har
ett större ansvar än en styrelse för ideell förening, även om ansvarsfrågan i KD:s fall i princip är
beroende av att ägarna, dvs. ELSA eller JF, skulle lyfta den. Vilket sett till JF och ELSA:s intresse
i KD framstår som ganska osannolikt om det inte är fråga om extrema situationer. Angående att se
arvodet som ett styrmedel lyfts problemet med JF:s mycket begränsade insyn i det fortlöpande arbetet under verksamhetsåret och att det blir svårt att på en objektiv grund ta ställning varje ledamots insats. Vidare lyfts att det på ett principiellt plan finns ett värde i att det till, större delen, är
ideellt arbete med tanke på att bolaget ägs av två ideella föreningar. Styrelsen finner också svårt att
motivera att frångå praxis i fallet med den nu avgående styrelsen med grund i de argument som nu
framlagts. Om vi ska ändra arvoderingen så ska det vara för framtiden för att det ska vara en morot
för de styrelser som tillträder, men att ändra praxis för den avgående styrelsen känns avigt.

Styrelsen beslutar:
Att inte ändra tidigare arvoderingspraxis för den avgående styrelsen i Kontaktdagen AB,
men att för framtiden se över den möjligheten.

Jonas Lårdh avstår sin röst på grund av intresse konflikt.

17 § Marknadsföringsplan (diskussion och beslut)
Föredragande: Alice Aronsson

Diskussion: Hur marknadsför vi oss utåt så att vi får en enat yttre? Det är problematiskt att enskilda marknadsför våra event, eftersom då eventets uppslutning färgas av vem som marknadsför
eventet. Hur når vi ut till fler, hur marknadsför vi oss bättre, hur ska marknadsföringen maximeras
och vilka resurser krävs. Vilka kanaler ska vi fokusera på och vilka ska vi inte fokusera på. Vi
borde ha en enhetlig marknadsföringsstrategi/-policy! Förslag är att delegera uppgiften till PR-

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

7
gruppen och uppmana att ta kontakt med utomstående andra föreningar och partners för att hämta
inspiration, samt undersöka vilka resursers som krävs för att genomföra det på ett bra sätt. Branda
JF!

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt PR-gruppen att ta fram ett förslag till marknadsföringsstrategi för att uppnå
ett enhetligare yttre i vår marknadsföring.

18 § Arbetsgrupp för kår (diskussion och beslut)
Föredragande: Alice Aronsson

Förslag att uppdra åt kårarbetsgruppen att komma med idéer om ny styrelsesammansättning, arvodering och organisationen i stort.

Felix Wideroth skulle vilja ansluta till kårarbetsgruppen, vilket styrelsen anser lämpligt.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt arbetsgruppen för kårutredningen att komma med idéer kring ny styrelse
sammansättning, arvodering och organisationen i stort, samt;
Att Felix Wideroth blir ny medlem i arbetsgruppen med omedelbar verkan.

Arash Moosavian har lämnat mötet och Felix avstår sin röst på grund av intressekonflikt.

19 § Representationsbudget 2016, bilaga 1 (beslut)
Föredragande: Alice Aronsson

Posterna är väl tilltagna, men det finns ingen anledning att slå dem i taket för det. Bättre att det
finns utrymme för oförutsedda tillfällen av representation.

Styrelsen beslutar:
Att anta den representationsbudget som föreslagits.

20 § Ämbetsmannagasque
Föredragande: Alice Aronsson
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Vi bör sätta ett datum så snart som möjligt för att kunna använda det som morot i verksamheten.
Fortsatt diskussion kring datum förs via fb-gruppen och doodle, vissa svårigheter att hitta lämpligt
datum på grund av att tentorna ligger ovanligt tidigt i år, redan i slutet på maj.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt ordförande för social utskottet se ut ett datum i samråd med resten av
styrelsen.

21 § Styrelsens ställningstagande till motion/proposition (beslut)
Föredragande: Hannah Arvidsson

I förslaget till ny stadga finns alternativa kapitel 4, ett för stämma och ett för fullmäktige. Styrelsen bör ta ställning till det ena eller det andra inför stämman.

Diskussion: argument framhölls för och emot stämma respektive fullmäktige främst genom de ledamöter som även deltagit arbetsgruppens framtagande av stadgarna och kårutredningen. Lunds
juridiska förening som är kår och har fullmäktige diskuterades eftersom vi har likande verksamhet
och är motsvarande i storlek. Även argument kring styrelsens faktiska ställningstagande uppkom
och landade i att det kan vara bra att styrelsen visar stämman vilken väg styrelsen anser lämplig
för föreningen.

Styrelsen beslutar:
Att ställa sig bakom det alternativa kapitlet 4 för fullmäktige.
Att se över möjligheterna att ha föreningsmöten för att kunna skapa opinion bland
medlemmarna för att kunna påverka fullmäktige på ett sätt som gynnar medlemmarna.

22 § Halva priset på partner för nya partners om de hoppar på till hösten och att avtalen
tecknas jan-dec i fortsättning (beslut)
Föredragande: Jonas Lårdh

Helt enkelt ett terminsavtal som löper Q3-Q4 för att ge nya sponsorer, som upptäcker utrymme i
sin budget, mersmak. Dom får halva för halva priset första gången för att sedan kunna fortsätta
med vanliga helårsavtal om intresset finns.

Styrelsen beslutar:
Att erbjuda avtal för enbart höstterminen till halva priset för nya partners.
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23 § Måndagsföreläsningar varje vecka (beslut)
Föredragande: Jonas Lårdh

Förslag att ha måndagsföreläsningar varje vecka. Finns massor med intressanta och potentiella föreläsare, det har inte heller varit några som helst problem att fylla de tillfällen som varit hittills.
Det skulle också underlätta marknadsföringen att det är just varje vecka, eftersom då vet man att
det alltid är Måndagsföreläsning på Jontes.
En ny fast tid föreslås till kl.17:15. Detta då det har framkommit kritik mot den tidigare tiden
(16:00) då vissa då förhindrades att delta pga. seminarieundervisning eller föreläsningar. Tanken
bakom den tidigare tiden var att man inte skulle inkräkta på klubbverksamheten. Med lite flexibilitet borde det dock inte vara omöjligt för verksamheterna att ändå samexistera. Om föreläsningen
avslutas vid 18:30 och klubbverksamheten istället drar igång vid 19-tiden.

Styrelsen beslutar:
Att hålla Måndagsföreläsning varje måndag kl.17:15 på Jontes Stuga.

24 § Kårkampen (info)
Föredragande: Anton Sundberg

Planerar tillsammans med UE en FIFA-turnering. Utslagsturering kommer att hållas på Jontes med
Pub, som sedan utmynnar i ett par kandidater. Dessa får sedan i en final på storbildskärm möta ett
par kandidater från UE, som har en egen utslagsturnering.

Styrelsen tycker det låter som ett kul förslag och ser framemot att se hur det utfaller.

25 § Medlemssystem (info)
Föredragande: Felix Wideroth

Vi kan som kår byta till Melos och då kan vi ha mecenatkortet som medlemskortet. Vi bör undersöka hur det fungerar och kostnaderna närmare, kanske även se över de tidigare diskuterade samarbetet med Studentkortet.

26 § Stipendium
Föredragande: Hannah Arvidsson

Vi har fått – vad som verkar vara – urkunden för stipendiet från Universitet, vilket är mycket glädjande! Av vad som framgår i reglementet kan stipendiet tilldelas varje medlem av Juridiska före-
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ningen i Uppsala som visat prov på utmärkt studiebegåvning, även de som erhållit juristexamen
kan erhålla stipendiet förutsatt att de är medlemmar. Skrivelsen som idag finns i våra stadgar om
att föreningens ämbetsmän inte kan erhålla stipendiet framstår således vara en efterhandskonstruktion, som i så fall bör slopas. Problematiskt är vad som framgår av § 3 i reglementet enligt
vilken den hösta summan som kan delas ut till en enskild stipendiat är 800 kr. Bara i år finns totalt
44 000 kr att dela ut, dvs. 55 små stipendier om 800 att utdela. Vilket verkar administrativt omständligt. 800 kr, med inräknad inflation sedan 1945 då reglementet upprättades, är dock omkring
15 000 kr i dagens penningvärde. Föreningen bör kontakta Kammarkollegiet för att utröna hur vi
ska gå vidare.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Sekreteraren att kontakta Kammarkollegiet för att se över vad som gäller för
utdelningen av våra stipendier.

27 § Verksamhetsutvecklingsbudget
Föredragande: Felix Wideroth

Bakgrunden är det mycket stor överskottet i föregående års budget på närmare 300 000kr, som styrelsen blivit varse om den senaste veckan. Styrelsen tycker att även om verksamheten är svår överskådlig och det kan vara svårt att förutse vissa kostnader och intäkter så är det med tanke på medlemsnyttan och JF som en ideell förening inte önskvärt med ett sådant budgetresultat. Föreningens
pengar ska användas i verksamheten för att utveckla förningen och komma fler medlemmar till
del. Därför har nu föreslagits att i budgeten skapa en ny post för verksamhetsutveckling, som ska
fungera som en ”pott” där ämbetsmän och medlemmar kan äska pengar för projektidéer. Anledningen är att styrelsen vill se en ökad aktivitet och initiativrikedom i vår verksamhet och möjliggöra för föreningsutveckling, utan att det ska belasta den befintliga verksamheten. Anledningen till
att inte varje enskild budgetpost istället ökas är att vi på det här sättet bättre kan se vilka verksamheter som i framtiden kan tänkas behöva en större budgetpost, men också att möjliggöra för
medlemsinitiativ.

Tanken är att beslutanderätt för uttag ur ”potten” ligger hos styrelsen. Av den eller de som söker
krävs att en budget och en tydlig medlemsnytta kan presenteras för projektet för att kunna få del i
potten. Besluten från styrelsen ska vara välavvägda och andra finansieringsalternativ ska först uttömmas. Styrelsen bör utarbeta en arbetsordning med närmare direkt för exakt hur det ska gå till.
Något som är viktigt är dock att det är tillgängligt och tydligt att möjligheten finns, styrelsen bör
jobba aktivt med att uppmuntra initiativ hos medlemmar och ämbetsmän.
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Beloppsförslag som finns 50 000 eller 100 000. Förslag till finansiering är att det sker med hjälp
av befintliga tillgångar och i den mån möjligt utgörs av förra årets budgetöverskott. Finansieringen
motiveras som ett försök att utröna om budgeten för framtida verksamhetsår bör läggas om för att
kunna utveckla verksamheten. Också med tanke på de finansiella tillgångar föreningen har och den
skyldighet som vi faktiskt ar i förhållande till våra medlemmar så anser styrelsen det högt motiverat med en sådan här satsning. Dock upplevs 100 000 kr för ett försöksprojekt väl högt när det äter
av våra tillgångar. 50 000 kr känns som en rimlig startnivå, i detta har styrelsen också i åtanke att
kostnadsposten för kontorslokaler fr o m april idag är osäker.

Styrelsen beslutar:
Att införa en post för verksamhetsutveckling;
Att posten ska uppgå till 50 000 kr.

28 § Lokal
Föredragande: Felix

Lokalen vi kollade på känns som ett mycket bra alternativ, med tanke på utrymmet (stort och
fräscht) och närheten (Övre Slottsgatan 6, bara på andra sidan gatan). Vi fortsätter därför att utreda
möjligheten, men det finns nya aspekter i och med Kårbeslutet och vilka lokalbehov vi kommer att
ha i framtiden. Först och främst bör kontraktsförslaget diskuteras med Inspektorn.

27 § Övrigt
•

Hemsidan
Lokalbokningen är strulig, det går inte att ändra något på de sidorna för tillfället. Undersök möjligheten att lägga upp en annan wordpressida för bokning. Att ta kostnaden hos
w4 (ca 1 600 kr inkl moms) för felsökning upplevs i nuläget inte motiverat. Innan vi går
vidare och lägger mer pengar på hemsidan bör vi ha klart för oss vad vi vill uppnå.

•

Café Gotlands
Inga nya sökande och en befintlig. Ordförande för sociala utskottet ska inleda diskussioner med kuratoriet på Gotlands för att utreda för framtiden.

28 § Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl.21:34.
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Örebro	
  balbiljetter
Örebro	
  present
UE	
  Vårbal
Vänmiddag	
  ELSA/KD
Vänmiddag	
  JF	
  Sthlm	
  vår
Konferens	
  middag	
  UE/MF/etc

4005

MÖTESFIKA	
  STYRELSEN

2000

RESULTAT	
  EFTER	
  VÅR	
  =	
  

21605

SOMMARPAUS

	
  	
  

350
2500
1500
1500
150
1500
1200
1200
150
1200
2500 JF	
  bjuder
1200 Sthlm	
  bjuder,	
  vi	
  betalar	
  endast	
  reskostnader	
  för	
  styrelsen
1000 JF	
  betalar	
  maten	
  för	
  våra	
  deltagare

sep
okt
nov
nov

nov

HT
HT
HT
HT
HT

	
  

Uppsala	
  ordförandemöte/JURO
Medicinarbal
GBG	
  resa
GBG	
  boende
GBG	
  balbiljetter
GBG	
  present
Sthlm	
  resa
Sthlm	
  boende
Sthlm	
  balbiljetter
Sthlm	
  present
Vänmiddag	
  ELSA/KD
Vänmiddag	
  JF	
  Sthlm	
  höst
Konferens	
  middag	
  UE/MF/etc
Juromöte
MÖTESFIKA	
  STYRELSEN

1000 Lunch	
  för	
  samtliga	
  mötesdeltagare
1200
2500
1500
1200
150
400
1000
1600
150
ELSA	
  bjuder
2000 JF	
  bjuder	
  
1000 JF	
  betalar	
  maten	
  för	
  våra	
  deltagare
2000

RESULTAT	
  EFTER	
  VÅR	
  =	
  

16000

TOTALT	
  för	
  hela	
  året	
  =

37605

ÖVRIGT	
  =

2395

