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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 16-01-2017
kl.17.00
Närvarande:
Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Studierådets ordförande:

Felix Olin

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 17.07

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Sofia Jäger
Styrelsen beslutar:
Att välja Felix Olin

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Felix Olin
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet

5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 31-01-2017 är redo att läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokoll från 31-01-2017 till handlingarna

8 § Meddelanden och rapporter
Kommunikation meddelar:
Har haft möte med PJ om plan för vårens verksamhet. I övrigt tittar jag på datum till
utskottsmöte + kickoff.

Vice ordförande meddelar:
Jag och Hedvig har skrivit på avtalet med Webbgaraget angående hemsidan, som nu går in i
designfasen. Haft vidare överlämning med skatt samt träffat bokföringsresursen. Möte med
sångbokskommittén för att skapa kontakt som ny vice samt se hur de går. Haft telefonmöte
med YourBlock och kommit med synpunkter som jag anser måste finnas innan det är
användbart för oss – togs emot väl och skulle bli klart inom 3 veckor förhoppningsvis.
Hade vidare möte med V-Dala tillsammans med Sofia och Emanuel. Möte med USMOS
med Hedvig. Träffade också Margareta tillsammans med Hedvig. Har tillsammans med
JoM upprättat deras handlingsplan för våren. Vidare har avtalet med Söderberg & Partners
skrivits på tillsammans med Hedvig. Slutligen har Hedvig och jag delat ut påsar till
reccarna.

Ordförande meddelar:
Det har två hektiska veckor. Jag har varit på förmöte och ordinarie möte för
områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, det har varit Kårsamverkansmöte
och USMOS-möte. Uppsala teknolog- och naturvetarkår hade bal. Jag har varit på ett
heldagsmöte på Gotland som studentrepresentant i rektors ledningsråd (JF har första
suppleantplatsen där). Jag har även varit på studentsamverkansmöte och jag och Simon har
haft möte med fakultetens prefekt Margareta Brattström. Har också haft studierådsmöte och
möte med ordförandena för ELSA och Femjur. Sen har jag hunnit med lite löpande arbete
också.

9 § Ekonomiuppföljning
Vice ordförande uppdaterar styrelsen angående bokföringsresursens jobb
med föregående års budget och när detta troligtvis är färdigställt.
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10 § Protokollföring av tagna PC-beslut (bilaga 1)
Den 4e februari 2017 beslutade styrelsen (Med avsaknad av sekreteraren):
Att lägga fram Prop. om revidering av budget för 2017 (bilaga 2) till stämman.
Att lägga fram Prop. om revidering av verksamhetsplan för 2017 (bilaga 3) till stämman.
Att lägga fram förslag till stämmans arbetsordning (bilaga 1) till stämman.

11 § Förfest kontoret
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerar. Efterföljande diskussion.

12 § Mottagningstider
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar det aktuella upplägget med mottagningstider på
Munken.

13 § ”Asylrättsstudenterna” (bilaga 2)
Föredragande: Hedvig Lind
JF har fått en fråga från ”asylrättsstudenterna” angående möjlighet att bli
kårförening till JF och hur man i så fall går tillväga. I den efterföljande
diskussionen berördes huruvida det är möjligt att bli kårförening i JF utifrån
hur föreningens stadga är formulerad idag. Dessutom diskuterades det om
det ska vara möjligt att bli kårförening i JF i framtiden och om förslag till
stadgeändring ska utarbetas.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga frågan om möjligheten att bli kårförening för att kunna
utreda frågan vidare
Att uppdra åt Simon Alsing och Jonatan Arnö att boka in ett möte med
asylrättsstudenterna för att diskutera ett eventuellt samarbete

14 § Medaljer
Föredragande: Hedvig Lind
Alexander Petersson har nominerat sig själv till än ämbetsmannamedalj av
första graden (6 terminer).
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Alexander Petersson ämbetsmannamedalj av första graden
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15 § Deklarationsombud
Föredragande: Simon Alsing
För att underlätta arbetet för föreningens bokföringsresurs vore det önskvärt
om hon fick möjlighet att agera deklarationsombud för föreningen. Att vara
deklarationsombud innebär att bokföringsresursen får möjlighet att skicka in
handlingar till skatteverket istället för att detta ska behöva gå omvägen via
Simon Alsing. Det är också bra att presidiet har en sådan möjlighet.
Styrelsen beslutar:
Att ansöka om deklarationsombud för Simon Alsing, Hedvig Lind och
Maria Lundin Hjelm

16 § Titträttighet för bokföringsresurs
Föredragande: Simon Alsing
Föreningens bokföringsresurs önskar möjlighet att hämta den information
hon behöver för att sköta bokföring åt föreningen via föreningens
internetbank. Inget annat än att hämta information är aktuellt.
Styrelsen beslutar:
Att ge Maria Lundin Hjelm titträttighet till föreningens bankkonton

17 § 2016 års bokföring
Föredragande: Simon Alsing
Bokföringen för 2016 behöver korrigeras. För att göra detta tar antingen
föreningens bokföringsresurs 525 kr i timmen ink. moms, alternativt 2500kr
ex moms. per månad för de månader vilka behöver korrigeras. Om alternativ
två väljs landar totalsumman på ca 12 500 kr. Vid timtaxa är det svårare att
uppskatta vad slutsumman kommer bli, men det blir definitivt dyrare.
Styrelsen beslutar:
Att ge Maria Lundin Hjelm rätt att fakturera 12 500kr ink. moms för
korrigering av bokföring för 2016

18 § Kontorsdator (bilaga 3)
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar behovet av en ny kontorsdator.
Styrelsen beslutar:
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Att bordlägga frågan och uppdra åt Viktor Tunon att utreda behovet av
en redigeringsdator för kommunikationsutskottet.

19 § Ämbetsmannautbildning och fest
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar upplägg på ämbetsmannautbildning och
ämbetsmannafest.

20 § Arbetsordning
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar arbetsordningar i föreningen.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga frågan och uppdra åt Simon att diskutera behovet av
arbetsordningar på morgondagens förmansnätverk.

21 § Söderberg och Partners
Föredragande: Simon Alsing
Avtal med Söderberg och Partners är påskrivna. Styrelsen diskuterar kort
hur arbetet med en placeringspolicy ska initieras.

22 § Varmvattenberedare
Föredragande: Andreas Skjöldebrand
Diskussion om varmvattenberedare. Ska föreningen köpa in en ny eller ska
vi reparera den vi har?
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing och Andreas Skjöldebrand att utreda saken
vidare

23 § Fotografämbetet
Föredragande: Viktor Tunon
Viktor Tunon föreslår att vi utökar fotografämbetet med en fotograf till.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga denna punkt och uppdra åt Viktor Tunon att utreda
frågan vidare.
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24 § Uppföljning av styrelsearbete/bevakningslistan
Styrelsen går igenom bevakningslistan och uppdaterar listan med nya
punkter från mötet.

25 § Övriga punkter
•

Styrelsesamtal (Hedvig)

•

JF-påsar (Hedvig)

•

ERGO och artikeln (Hedvig)

•

Förmansnätverket (Simon)

•

Sofias punkt (Sofia genom Simon)

•

Sofia punkt 2 (Sofia genom Simon)

26 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 20:13
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Hedvig Lind
Ordförande

Felix Olin
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