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Närvarande
Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Hedvig Lind

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Skattmästare.

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Näringslivsansvarig:

Jonatan Arnö (från 13 §)

Inspektor:

Erika P Björkdahl (till 20 §)

1 § Mötets öppnande
Felix Wideroth förklarade mötet öppet 17.16
2 § Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsen beslutar:
Att välja Hedvig Lind valdes till justerare tillika rösträknare
Att uppdra åt Andreas Skjöldebrand att upprätta ett rullande schema.
3 § Val av mötesobservatör
Styrelsen beslutar:
Att välja Daniel Ruize Nilsson till mötesobervatör
Att uppdra åt Andreas Skjöldebrand att upprätta ett rullande schema.

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har gått ut stadgeenligt.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att att fastställa föredragningslistan efter justeringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
8 § Meddelanden och rapporter
9 § Förslag till höstens styrelsemöten (Bilaga 2)
Fördragande: Felix Wideroth
Under HT16 föreslås två typer av styrelsemöten, detta implementerades under VT16 och har
fungerat bra.
Styrelsen beslutar:
Att höstens styrelsemöten sker enligt förslag i bilaga 2.
10 § Styrelsemerch
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Information från Daniel: Styrelsen har möjlighet att ta ut JF merchandise i representationssyfte.
Exempelvis: slipsar, pins och övrig merch. Om en styrelseledamot utnyttjar denna möjlighet ska
det fyllas i i avsett dokument.
11 § Uppsägning av cafésammarbete
Föredragande: Anton Sundberg
Finns ett beslut från tidigare styrelsemöten, fyller vi inte platserna för caféverkare på Gotlands
nation ska diskussionen om samarbetet med Gotlands lyftas igen. I dagsläget är det svårt att fylla
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ämbetsmannaplatserna. Därför lyfts frågan om vi ska säga upp samarbetet eller ej. Kort diskussion
om ett eventuellt framtida samarbete med en ny nation vid nya JB.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Anton Sundberg att avsluta samarbetet ned Gotlands Nation.

12 § Intyg
Föredragande: Anton Sundberg
Det finns en viss problematik med intygsförfarandet i dagsläget, detta framförallt då Antons
uppdrag innefattar att han skriver stora mängder intyg. Anton föreslår att vi ska besluta om en
tidsram för hur länge vi skriver intyg, och att vi har intygsperioder. Detta för att underlätta arbetet.
Diskussion övergick till att handla om standardmallar och hur detta ska hanteras i framtiden. För
studierådet fungerade inte intygsperioder. Recceveckan är det största problemet sett till mängden
intyg. Generellt har sociala utskottet t större problem med detta än andra utskott. Lång diskussion
som mynnade ut i förslagen nedan.
Styrelsen beslutar:
Att intyg skrivs av respektive förman och utskottsordförande skriver för sina förmän.
Ordföranden skriver intyg till styrelseledamöter. Intygen förvaras hos och delas ut av
studiebevakaren under dennes kontorstider.
Att intyg utfärdas för personer som innehaft förtroendeuppdrag inom föreningen under de
senaste två åren.

13 § JF-Karriär och Juristjobben samarbete
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Bakgrund. Hittade ett gammalt mail angående ett eventuellt samarbete mellan JF-Karriär och
Juristjobben.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Andreas att undersöka detta vidare och återkomma i saken.

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

14 § USMOS kostnader (Bilaga 3)
Föredragande Felix Wideroth
Diskussion rörande föreningens eventuella lån a 14 824 kr till USMOS. Detta för att de ska kunna
uppdatera hemsidan www.uppsalastudent.se . Om vi inte lånar USMOS dessa pengar kommer
föreningen drabbas av kostnaden likväl, då den kommer tas ut i form av förhöjda avgifter under en
5års period. Lånar vi ut pengarna får vi dessutom 2%? ränta som betalas tillbaks i form av lägre
avgifter under en period.
Styrelsen beslutar:
Att låna USMOS 14824 kr enligt bilaga 3.

15 § Ansökan om medel ur utvecklingsbudgeten (Bilaga 1)
Föredragande: Felix Wideroth
Podcasten ansöker om pengar för att köpa in utrustning. Tidigare har vi betalat studentradion för
detta. Kostnaden för att köpa in utrustningen motsvarar 1 årshyra för utrustningen i dagsläget.
Cederquist har uttryckt önskemål om att eventuellt spela in pod hos dem. Utrustningen håller
uppskattningsvis i ca 5 år. Kostnaden är 5275 kr. Anledningen till att detta tas ur denna budget är
för att PR-budgeten är slut. Finns inget löpande avtal med studentradion rörande utrustning med
uppsägningstid.
Styrelsen beslutar:
Att bevilja ansökan om pengar ur utvecklingsbudgeten enligt bilaga 1
16 § Uppfölnings för styrelsemöten
Föredragande: Felix Wideroth
Styrelsen har ett behov av att införa en stående punkt rörande uppföljning av vad olika
styrelseledamöter har åtagit sig att göra. Förslagsvis borde denna punkt ligga sent eftersom saker
kan avhandlas under mötet.
Styrelsen beslutar:
Att införa en stående punkt på framtida styrelsemöten i forma av ”uppföljning av
bevakningslista.
Att uppdra åt Felix Wideroth att ordna bevakningslistan i den gemensamma driven.
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17 § Inköp av PM-böcker
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Det finns ett förslag kring att föreningen bör köpa in böcker det finns dåligt av på juridiska
biblioteket. Diskussionen handlade i kort om: Förslaget har hög medlemsnytta men det kan vara
svårt att genomföra i praktiken. Vissa logistiska svårigheter finns då det är ont om utrymme på
Jontes.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra Daniel Ruiz Nilsson att utreda detta vidare
18 § Meet and greet
Föredragande: Hedvig Lind
Förra året genomfördes vad som kallades ”Meet and Greet”. Det är ett event där större delen av
föreningen finns representerad, detta för att nya studenter lättare ska komma i kontakt med
föreningen och få träffa alla de olika verksamhetsgrenarna inom föreningen. Utvärdering av detta
visade att vi hade ett uppsving i antalet personer som engagerade sig i föreningen och antal
personer som kom på stämman.
Styrelsen beslutar:
Att hålla Meet and Greet i Grotiussalen den 14 september mellan ca 17-21.
Att uppdra åt respektive utskottsordförande att informera sina utskott om detta och se till att
de närvarar.

19 § Ämbetsmannautbildning
Föredragande: Hedvig Lind
Behov av ämbetsmannautbildning. Detta behöver ordnas omgående.
Styrelsen beslutar:
Att hålla utbildning för föreningens ämbetsmän den 17/9 2016.
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20 § Studierådströjor
Föredragande: Felix Olin
Studierådet har haft studierådströjor. Dessa har det stått Uppsala studentkår på. Nu finns det ett
behov av nya t-shirts utan Uppsala studentkår eftersom vi inte är en del av Uppsala studentkår
längre. Diskussion uppstod kring budgeten i sin helhet och framförallt studierådets budget.

21 § Styrelsekickoff
Föredragande: Felix Wideroth
Behov av styrelsekickoff för att underlätta styrelsearbetet. Förslag på datum 10-11/9-2016.
Styrelsen beslutar:
Att hålla styrelsekickoff den 10-11/9-2016.

22 § Protokollförande av tagna PC-beslut
Föredragande: Felix Wideroth
PC-Åtgärdspolicy 2016
Den 21/8-2016 beslutade styrelsen att uppdatera JF:s åtgärdspolicy för recceveckan i
enlighet med förslaget.
Styrelsen beslutar:
Att anta uppdateringen av JF:s åtgärdspolicy för recceveckan
PC-Tryckt material
Den 27/7-2016 beslutade styrelsen att beställa tryckt informationsmaterial i enlighet med
förslaget:
Att beställa 2000 exemplar av Studierådsfoldern enligt bifogad korrektur. Kostnad 2848 kr
ink moms.
Att beställa 2000 exemplar av Stöd i Studierna enligt bifogad korrektur. Kostnad 1844 kr ink
moms.
Att beställa 1500 exemplar av Gratis Kaffe enligt bifogad korrektur. Kostnad 720 kr ink
moms.
Bifall med avsaknad av svar från ordf soc och Skatt
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PC-JF folder
Den 25/7-2016 beslutade styrelsen att trycka JF-folders i enlighet med förslaget:
Att beställa 2000 exemplar av JF-foldern enligt bifogad korrektur. Kostnad 7250 kr ink
moms
Bifall med avsaknad av svar från skattmästare
PC-Vattenflaskor och Tygpåsar
Den 23/7-2016 beslutade styrelsen att beställa vattenflaskor och tygpåsar i enlighet med
förslaget:
Att beställa 1250 vattenflaskor enligt bifogad korrektur och offert.
Att beställa 1000 tygpåsar enligt bifogad korrektur och offert.
Bifall
PC-Swish
Den 16/7-2016 beslutade styrelsen att föreningen skaffar Swish i enlighet med förslaget:
Att skaffa ett Swish för föreningen
Att uppdra åt Daniel Ruiz Nilsson att ordna detta med banken.
Bifall med avsaknad av svar från ordförande sociala utskottet samt ordförande för studierådet
PC-skrivare
Den 25/6-2016 beslutade styrelsen att köpa in skrivare till föreningen i enlighet med
förslaget:
Att styrelsen beslutar att Juridiska föreningen i Uppsala ska ingå avtal med Sharp om hyra
av en multifunktionsskrivare (enligt bifogad offert) med en månadskostnad om 583 kr ex
moms och på en avtalstid om 60 månader.
Bifall med avsaknad av svar från Arbetsmarknadsansvarig samt ordförande för sociala
utskottet
Förslag: Att styrelsen (godkänner? och) protokollför tagna PC-beslut.
Beslut: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget
23 § Uppföljning av ekonomi
24 § Extrastämma.
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Föredragande: Felix Wideroth
Behov av extrastämma för att fylla tomma ämbetsposter.
Förslag: Förslag till stämma: måndag den 26:e september 17:30 att vi dessutom väljer Felix
Wideroth till mötesordförande. Uppdra åt respektive utskottsordförande att inkomma med
fyllnadsval till sekreterare senast 1/9-2016
Styrelsen beslutar:
Att extrainsatt föreningsstämma ska hållas den 26 september kl 1730 på Jontes stuga.
Att förslag till mötesordförande är Felix Wideroth
25 § Övriga punkter


På lördag är det reccegasque. Gemensam förfest hålls på kontoret.



Renovering av stugan
Utredning av behoven behövs.



Kommitté städning av stugan
Diskussion kring städning av stugan i samband med recceveckan.



Bemanning av stugan första dagen varje termin
Diskussion kring problematik med bemanning av stugan.



CQ Mailet



Förmansnätverk
Alla styrelseledamöter ombads skicka punkter till Hedvig senast 2/9-2016.

24 § Mötets avslutande
Felix Wideroth förklarade mötet avslutat 19.53.

_____________________
Ordförande
Felix Wideroth
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Bilagor:

ANSÖKAN OM MEDEL UR UTVECKLINGSBUDGETEN
Vad vill vi ha?
Mikrofoner, ljudkort och reflection filter (brus- och ekoreduktion) till JF-podden.

Hur mycket kostar det?
Reflex filter x2 för 995 kr/stMikrofoner x2 995 kr/st
Ljudkort USB (för att koppla mic till dator) 1295 kr=5275 kr

Varför är det värt JF:s, dvs medlemmarnas, pengar?
För att det är effektivare, billigare, och kommer fler till nytta. På flera sätt. Låt oss utveckla:

Vad är JF-podden?
Födseln
JF-podden började 2013 med att Sars GT och Philip Trobeck på eget initiativ började spela in.
Inspelningen hos Studentradion betalades då liksom nu av JF mot att JF:s events marknadsfördes.
Den blev alltså snabbt inofficiellt officiell. Den iannehöll både intervjuer med JF:s ämbetsmän och
mer informella inslag som Veckans span, där lyssnarna kunde maila in men oftast valde
programledarna någon de kände, till “veckans span” som uppmuntrades raggas på på JB. Den hade
på sin höjd 150 lyssningar per avsnitt och lades upp på både iTunes och soundcloud.com, vilket den
fortfarande gör idag. Snittlyssningarna är idag strax under 100-strecket.Podden blir seriösHösten
2014 blev Cederquist huvudsponsor och en av säljpunkterna för byråns sponsorskap var att de
skulle få ensamrätt att nämnas i JF-podden. JF-podden var helt plötsligt JF:s officiella podcast,
inordnades under PR-förmannen och blev ett marknadsföringsorgan vid sidan av
Facebook/mail/affischering. Det blev då, och är fortfarande, viktigt att podden är tillgänglig och
attraktiv för JF:s medlemmar. Grundtanken med podden blev att vara återkommande,
underhållande, informativ och marknadsföra både JF och Cederquist.Hösten 2014 tog också Eric
över Philip Trobecks plats i samband med att PR-förmannen utlyste de två programledar-posterna,
och Sars satt kvar. Eric och Sars satsade på en nystart som skulle ge fler lyssnare samtidigt som det
skulle bli mindre interna inslag, så som tidigare förekommen namedropping. Tiden per avsnitt
kapades också, för att de hade en uppfattning att avsnitten var för långa för att vara attraktiva att
lyssna på.

Framtiden
Med Sars GTs juristexamen och Filip Lindells otroliga törst för att utveckla podden har JF-podden i
höst en spännande ny programledarkonstellation. Samtidigt som det materiella kommer utvecklas,
genom nya inslag, och en enorm potentiell utveckling i publikkontakt (podquiz är redan inplanerade
i Erics tillika Eventförman schema!) har en stor chans uppenbarat sig i det formella kring JFpodden.
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Inspelningsprocessen
Det formella kring JF-podden är inte särskilt avancerat. Programledarna mailar från sin mail
pod@jf-uppsala.se till studentradion på stationschef@studentradion.com och frågar när i
kommande vecka de har en studio ledig, och brukar ofta få svar inom några dagar med åtminstone
ett alternativ under veckan. Programledarna diskuterar några dagar i förväg om vad som ska tas upp
i programmet, frågar runt i föreningen om de har några event som bör marknadsföras m tillhörande
datum, samt letar upp någon som vill gästa programmet. (Traditionellt har Niklas Fridén tillfrågats i
förväg om han vill ställa upp som På Spåret-ledare och hitta på frågor, han har ställt upp varje gång.
Han tog dock precis som Sars examen i våras, men har nämnt att han eventuellt kan ställa upp
någon gång i höst.)Programledarna kommer till studentradions studio i Ekonomikums källare och
får hjälp med att sätta upp en sökväg att spara ljudfilen i när inspelningen är klar, samt dubbelkollar
att mickarna fungerar. Eric sitter vid datorn och trycker “Record” samt kontrollerar stagen för Mic
1- Mic 4 för att släppa in gästen resp Niklas Fridén i samtalet. Programledarna noterar under
programmets gång om det är något i inspelningen som går fel, kanske att det är tyst i några
sekunder, för högt ljud, en svordom eller annan olämplig sägelse, och skriver upp tiden för dessa.
När inspelningen är slut går programledarna till studentradions stationschef med anteckningsblock
där man anger start- & sluttid (dvs för att klippa bort en del av början av inspelningen) samt
intervaller som ska klippas bort, och även när de tre/fyra jinglarna (som Studentradion köpt
licensrättigheter till) ska läggas in som markörer mellan olika programsegment. När ljudfilen väl är
färdig (så färdig den kan bli med Studentradions hjälp, de har vid varje tillfälle klippt fel i filen, och
har inte bättrat sig efter tydligare anteckningar eller tillsägelse och anvisningar), vilket brukar vara
2-3 vardagar efter inspelning men har tagit längre tid än så, så mailas den till pod@jf-uppsala.se.
Denna väldigt okomplicerade arbetsinsats (anvisa oss till mickarna, samt klippa i ljudfilen) kostar
oss 1000 kr inkl moms per inspelningstillfälle. (Sedan skickas den vidare till PR-gruppen pr@jfuppsala.se för uppladdning på soundcloud.com samt marknadsföring i JF:s kanaler (Facebook). PRgruppen tar ofta tid på sig att lägga upp dessa, vilket självklart är förståeligt med tanke på gruppens
arbetsbelastning, men har gjort att ett avsnitt som spelats in en torsdag många gånger har laddats
upp och marknadsförts onsdagen eller torsdagen följande vecka.)

Sammantaget är inspelningsprocessen dyr och tar lång tid.
Detta är något som ter sig främmande i studentsammanhang, och drabbar framförallt medlemmarna
som mer än sällan får höra marknadsföring om event som vid uppladdningsdagen redan har hänt!
Samtidigt är det en stor kostnad för föreningen, som visserligen förmodligen motsvaras av
Cederquists sponsorbelopp, men kan reduceras. Med en engångskostnad på 5275 kr kommer betala
tillbaka sig efter det femte avsnittet.

Skälen till varför det bör köpas utrustning
Något som talar för egen utrustning på ett ekonomiskt plan är att det blir en engångskostnad istället
för en löpande. På en praktisk nivå så tror vi också att det gör det mer tillgängligt att engagera sig
på olika evenemang då 'studion' är mobil. Inte för att vi har några konkreta planer på det
men det vidgar ändå möjligheterna för vad man kan göra. På samma sätt kan det bli enklare att hålla
i intervjuer osv. om det skulle viljas. Att spara tid och pengar är dock inte i närheten av det enda
syftet med denna investering. Att ha egen utrustning innebär att man kan klippa mer och skapa ett
program som är mer i linje med sin vision. Att de som är engagerade i programmet klipper det banar
vägen för möjligheten till ett mer komplex program med olika segment osv vilket man slipper
detaljförklara till en inte lika engagerad studentradioperson. En process där man på distans säger åt
en person vad den ska göra undviks och mer tid kan läggas på att producera och planera något bra
till nästa gång. Måhända motsägelsefullt, men vi tror att det kommer sparas väldigt mycket tid på att
göra allt själva. För att podcasten ska kunna ta sig till nästa nivå och vara mer än en
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informationskanal - där föreningen ensidigt delar med sig av information - så måste de ansvariga på
riktigt kunna forma en upplevelsen som medlemmarna vill investera sin tid i och det görs bäst på de
ansvarigas villkor och genom deras engagemang. Våra tankar är att denna kompletta
inspelningsutrustning (dator med USB-ingång och gratis studioprogram krävs, men det går att
använda på JF:s egna datorer om egen dator saknas.) ska kunna användas av fler än bara JFpodden. Ett sådant studioverktyg skulle självklart kunna vara användbart för film- och
ljudproduktion i alla möjliga syften hos JF:s ämbeten. Men den ultimata medlemsnyttan är självklart
att utrustningen, mot lämplig pant och personuppgiftsregistrering, om inte i föreningens lokaler eller
under ämbetsmäns tillsyn, ska kunna användas av föreningens medlemmar. JF-poddens
programledare skulle kunna direkt eller via pdf-instruktion hjälpa till, och varje medlem skulle
kunna få spela in en egen podcast, eller använda sig av utrustningen för att spela in ljudklipp till t ex
reccelagsansökningar. Denna användning skulle självklart också gynna JF-poddens återväxt både i
antal lyssnare och framtida programledare genom att medlemmarna blir intresserade av podcasts
och den nära koppling till JF det kan ha om inspelningen sker på Jontes eller kontoret.
Avslutningsvis måste man vara ärlig i att en pod bara blir så bra som programledarnas engagemang
och att köpa mikrofoner ger inte direkt en bättre pod - men vi tror att det här kan vara början på
podden som mer lätt tillgänglig för framtida medlemmar att engagera sig i. När utrustningen ligger i
föreningens händer så är den enda förutsättningarna som behövs ett villigt gäng, likt annan
verksamhet föreningen har där kunskapen förs från företrädare till efterträdare. Istället som nu när
det finns en tredje part som allt måste gå igenom. Så för att poängtera vad vi tycker är det främst
skälet till att köpa egen utrustning så är det att det lägger produktionen i föreningens händer och tycker vi - är en förutsättning för att kunna integrera produktionen i föreningens "vanliga"
verksamhet.

Bifogar en faktura från HT15 - två avsnitt (studio+redigering) kostade 2000 kr inkl moms.
FAKTURA
Fakturamottagare
Juridiska föreningen
Övre slottsgatan 3
753 10 Uppsala

Studentradion i Uppsala
Box 513
751 20 Uppsala
Org. nr. 817602-5230

Er referens Sara Graner Tyllman

Vår referens
Linnéa Sundberg
Kontaktperson
Simon Sander, Stationschef
E-post: stationschef@studentradion.com
Tel: 018-69 60 62

Fakturanr
Fakturadatum
Förfallodatum

Specifikation

Antal

á-pris

Belopp

Inspelning av
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JFpoddcast
17 november och
10 december
Studiohyra
Tekniker
Redigering

4h
0h
4h

200
0
200

800
0
800

Belopp före moms 1600
Moms

400

Att betala

2000

Betalningsvillkor:
30 dagar netto. Sker betalning efter förfallodagen debiteras ränta med diskonto +8%.
Påminnelseavgift utgår med 30 kronor.
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STYRELSEARBETE HT16
Styrelsemöte - Löpande verksamhet
Syfte
Styrelsemöte för att löpande diskutera och ta beslut i diverse frågor.

Förslag på mötestider
Tisdagar udda veckor kl 1630 - 20 (ca)
30/8 kl 1630 (mitt i pubrundan) 31 eller 30 kanske bättre
13/9 kl 1630 17.00
27/9 kl 1630
11/10 kl 1630
25/10 kl 1630
8/11 kl 1630
22/11 kl 1630
6/12 kl 1630
20/12 kl 1630
(kan ändras så det passar bättre med jul och så)

Styrelsemöte - Framtid och Vision
Syfte
Styrelsemöten med inriktning på framtid och vision var något som vi började med under VT16.
Anledningen var att kunna bryta ut dessa diskussioner från ordinarie styrelsemöten varannan vecka
och på så sätt renodla just de mötena och skapa bättre struktur. Vi såg även ett behov av att arbeta
och diskutera mer långsiktigt för att skapa en starkare föreningen. Just frågor kring framtid och
vision är sådana som ofta tar lång tid att diskutera. Initiativet var lyckat och vi har under förra
halvåret lyckas hålla korta och konsisa styrelsemöten för att sedan ta framtid och visions
diskussioner på ett separat möte.

Förslag på mötestider
Söndagar var fjärde vecka kl 10 - 15
11/9 kl 10:00
9/10 kl 10:00
6/11 kl 10:00
4/12 kl 10:00

USMOS
O MBYGGNATIONEN

AV UPPSALASTUDENT . COM

Bakgrund
Det är USMOS som har hand om uppsalastudent.com där man kan skriva in sig på dels nationerna
samt kårerna. Den hemsidan är idag ytterst dåligt bygg och går inte att modifiera till följd av detta.
USMOS har därför tagit beslut om att den ska byggas om har därför inhämtat en offert ang det. Den
totala summan för detta är ca 750 tkr ex moms i detta ingår även ombyggnationen av nationernas
bostadsstiftelsers del som ligger på samma bas. Kostnaden för det kommer bäras av stiftelserna.

Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

www.jf-uppsala.se

Organisationsnummer
817600-1678

Bankgiro
5389-2618

Ombyggnationen kommer finansieras av medlemsorganisationerna genom höjda avgifter per
registerpost under de kommande fem åren. Det innebär att varje organisation står för det
procentuella andelen som utgör deras registerposter. För JFs del betyder det att vi ska stå för 2% av
kostnaden vilket efter att man räknat av bostadsstiftelsernas del motsvarar ca 14k.
Sättet detta ska ske på är lite komplicerat men går i korthet ut på att varje medlemsorganisation
erbjuds möjligheten att låna USMOS dessa pengar mot en ränta på 2.5% och som därefter räknas av
mot rabatterade avgifter per post per termin.
Såhär ser fördelningen ut mellan de olika medlemmarna:
Kuratorskonventet:
444 720 kr
Uppsala studentkår:
207 536 kr
Farmacevtiska studentkåren:
7 412 kr
Gotlands studentkår Rindi:
7 412 kr
Uppsala teknolog och naturvetarkår:
59 296 kr
Juridiska föreningen:
14 824 kr
Operationen är ganska komplicerad och jag förklara gärna mer under mötet.

Vad vi behöver ta beslut om
Det vi behöver ta beslut om är om vi vill låna USMOS dessa pengar. Detta är pengar vi vilket fall
som helst kommer behöva betala i form av höjda terminsavgifter. Väljer vi att låna USMOS dessa
pengar så får vi även en ränta på 2.5%
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