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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 31-10-2017 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

Inspektor:

Erika P Björkdahl (§ 11)

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnar mötet kl. 17:00

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Caroline Edwall
Styrelsen beslutar
Att välja Caroline Edwall.

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

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick i tid.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelsen.

5 § Adjungeringar
-

Alexander Petersson

Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Petersson.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2017-10-31
2(5)

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollen från 3/10 och 17/10 är justerade och kan läggas till
handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollen från 3/10 och 17/10 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordföranden meddelar
Jag har senast styrelsemötet avslutat min sjukskrivning och påbörjat arbetet
med att ta ikapp det jag missat. Jag arbetar i dagsläget mycket med
fallverksamhet och med Studierådsverksamhet. Jag var på mitt första möte
med seniors, vilket var mycket givande. Jag har även varit på
diplomeringsmiddag samt vår egna Meet'n'greet.
Vice ordföranden meddelar
Sedan senaste styrelsemötet har jag varit på en nätverksfrukost med den
centrala studie- och karriärvägledningen på universitetet. Jag har även varit
på Kårsamverkansmöte samt haft möte med Swace som kommer ta över
driften på vår hemsida. Jag har också varit med på senoirsmöte,
förmansnätverk och haft möte med ELSA inför och om Kontaktdagen.
Sekreteraren meddelar
Möte med Swace som tar över servicen av nya hemsidan. Varit på möte
med seniorskollegiet. Även varit med på temasläppsfesten för recceveckan
VT18 som var väldigt kul. Var också med igår på Meet n Greet-puben som
kändes lyckad och uppskattad. Haft ett möte med Juristjouren angående
deras problem att rekrytera rådgivare och planerat och satt upp en plan inför
nästa termin. Varit på möte med föreningarna som anordnar
professorskampen i kombination med Musikhjälpen och startat igång arbetet
inför det.
Ordförande för studierådet meddelar
Jag har sedan styrelsemötet den 17 oktober äntligen blivit frisk! Sedan har
jag varit på seniorsmötet, haft studierådsmöte, varit på diplomeringsmiddag
och meet and greet. Studierådet fortsätter arbeta med ökad transparens och
insyn i vår verksamhet, genom fb-presentationer av samtliga ledamöter samt
en artikel i PJ som publicerats i dagarna. Vi håller dessutom på att uppdatera
vår hemsida så att all information om studierådet ska finnas lättillgänglig för
studenterna. Utöver detta har vi påbörjat ett samarbete med FEMJUR och
ska ta fram en gemensam enkät som stress. Vi är även i full gång med
planeringen av nästa ämbetsmannafest.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan förra sammanträdet.
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10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Simon Alsing
Pga sjukdom har det skjutits upp till senare.

11 § Sångboken
Föredragande: Simon Alsing
Sångbokskommittén har inkommit med ett utkast på sångbok till styrelsen.
Utkastet har även granskats av JOM-gruppen. Styrelsen går tillsammans
med inspektor Erika igenom samtliga låtar.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Agnes Emborg att revidera utkastet till sångbok

12 § Mailpolicy
Föredragande: Agnes Emborg
Agnes Emborg har skrivit ett färdigt utkast till mailpolicy och som
sammanfattar diskussionerna som förts och synpunkter som lämnats.
Helgdagar, högtider ska inte gälla utan vara undantagna från policyn.
Styrelsen beslutar
Att godta mailpolicyn med gjorda ändringar.

13 § Ev. arvodering av ordförande för Studierådet
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterar en eventuell framtida arvodering av ordförande för
studierådet. Det främsta problemet är ekonomin som skulle behöva justeras
och skäras i för att ta in en till heltidsarvoderad. En halvtidsarvoderad eller
3/4-arvodering skulle inte hjälpa i tillräcklig utsträckning då
arbetsbelastningen är väldigt hög att ha vid sidan om heltidsstudier.
Styrelsen kommer fortsätta att diskutera arbetsbelastningen för
styrelseledamöter även resten av terminen.

14 § Seniors roll
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterar den framtida rollen för seniorskollegiet. Det
diskuterades dels hur många år (5 eller 10) som skulle vara mest lämpligt att
sitta i seniorskollegiet. Vidare diskuteras att det borde ställas krav på
seniorskollegiet för att anmodas till balen. Styrelsen anser att krav på någon
form av motprestation kan ges i form av deltagande på möten eller vid
framtida remissförfrågningar.
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15 § Revidering av krishanteringsplan
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen måste revidera krishanteringsplanen med nya kontaktuppgifter
tillsammans med redaktionella ändringar.
Styrelsen beslutar
Att godkänna krishanteringsplanen och uppdra åt Agnes Emborg att revidera
och göra redaktionella ändringar.

16 § JURO
Föredragande: Caroline Edwall
Bakgrund:
JURO påbörjade under våren 2017 en diskussion om att söka statligt bidrag
till JURO. Felix Olin, Uppsalas dåvarande representant och ledamot i JURO
uppdrogs att utreda frågan till JURO möte i Uppsala 30 september. Detta är
nu gjort och JURO står nu i ett vägskäl och val att fortsätta projektet att söka
statliga bidrag eller inte. JF-styrelse måste nu ta ställning om vi anser att
JURO ska fortsätta med detta projektet. Detta beslut kan komma att
innebära vissa förändringar även för kårens verksamhet i Uppsala.
Styrelsen ställer sig positiv till utredningen och fortsatt arbete då det kan
leda till en framtida ekonomisk vinning för föreningen.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt presidiet att se över terminsavgifter för att bekräfta
medlemskap i kåren.

17 § Prop. ang jävsklausuler i stadgan
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund:
Ett första utkast till propositionen är klart, dock krävs vissa
ställningstaganden gällande doktorander samt beslutande organ som
styrelsen behöver ta ställning till.
Styrelsen diskuterar och väljer att ta upp propositionen på nästkommande
möte för fortsatt diskussion.

18 § Juristjourens framtid
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund:
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Har haft möte med Juristjourens projektledare där vi tagit fram en plan inför
nästa termin samt utvärderat hösten för att kunna starta upp verksamheten
igen i vår. Juristjouren har inte kunnat rekrytera tillräckligt antal rådgivare
för att kunna hålla igång verksamheten den här terminen. Styrelsen behöver
diskutera några förslag som kan påverka budgeten och verksamhetens
framtid. Bland annat om att erbjuda Juristjourens rådgivare att bli
ämbetsmän för att göra det attraktivare.
Styrelsen diskuterar framtida fördelarför att locka folk till Juristjouren som
rådgivare, bland annat föreslogs gratis kaffekort samt en kickoff som
lämpligt.

19 § Kallelse till novemberstämma
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelsen.

20 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

21 § Övriga punkter
Inga övriga punkter.

22 § Ordet fritt
23 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl 20:42.
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