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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 12-12-2017 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Ordförande för Sociala utskottet

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnar mötet kl. 17:22.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Sofia Jäger
Styrelsen beslutar:
Att välja Sofia Jäger till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick en vecka i förväg.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
-

Andreas Larsson
Matilda Lindgren
Alexander Petersson
Ossian Dittmer Hvarfner
Stefany Tannous

Styrelsen beslutar:
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Att adjungera Andreas Larsson, Matilda Lindgren, Alexander Petersson,
Ossian Dittmer Hvarfner och Stefany Tannous.

6 § Fastställning av föredragningslista
Flytta 16 § till 11 §.
Lägga till ny punkt 18 § ”Munken”.
Lägga till ny punkt 19 § ”JF karriär”
Lägga till nya punkter till 20 § Övriga punkter ”Kalender” och ”Samarbete
Juristjouren”.
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 28/11-17 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokollet från 28/11-17 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har sedan förra mötet haft möte med kårsamverkan och USMOS, där vi
på det sistnämnda godkänt nya stadgar på första läsningen (de har liksom
oss att stadgeändringar måste gå igenom två läsningar). Jag har även varit på
fakultetsnämndsmöte och studierådsmöte, där vi på båda möten diskuterat
fortsatta arbetet kring #medvilkenrätt.
Vice ordförande meddelar:
Har sedan senaste mötet haft styrelsemöte hos Iustus där jag sitter som JF:s
suppleant. Varit på Råbiffen tillsammans med Agnes samt USMOS möte.
Jobbat ikapp mycket på ekonomin, som snart är helt klar. Stor mängd
fakturor har skickats ut, samt utdelning från Holding är nu gjord. Haft möte
med JoM och Studierådet för att diskutera utvecklingen av vårt arbete inom
jämställdhetsområdet, samt skrivit ihop handlingsplanen tillsammans med
Agnes.
Ordförande för studierådet meddelar:
Jag har sedan senaste styrelsemötet varit på möte både med
utbildningsutskottet och fakultetsnämnden. På mötena diskuterade vi ERGO
artikeln, #medvilkenrätt och hur institutionen arbetar med kränkningar och
diskrimineringar. Det var väldigt viktiga och långa diskussioner och stort
engagemang bland många ledamöter (på båda mötena). Vi har även
diskuterat årsintag, som kom upp på tapeten igen eftersom fakultetens
ekonomin varit dålig under året. Rapporten om skriftlig färdighetsträning
presenterades för utbildningsutskottet och förhoppningsvis kan flera av
förslagen i rapporten genomföras redan i vår. Målet med rapporten och
förändringarna är att få ett mer enhetligt juristprogram, med gemensamma
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riktlinjer för PM och en pedagogisk röd tråd genom hela grundutbildningens
PM-skrivande. Vi har även haft studierådsmöte, där vi även då diskuterade
#medvilkenrätt. Vi har även tillsatt ett skyddsombud för internationella
studenter. Studierådet har även ordnat tentastuga för T1or. Jag deltog även i
JFs första dammiddag.
Sekreterare meddelar:
Har jobbat med professorskampen och genomfört den. Blev väldigt lyckat
och verkade uppskattas av både deltagare och besökare.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan förra mötet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Simon Alsing
Simon Alsing presenterade balansräkning och resultatrapport. Fakturor har
skickats till våra samarbetspartners och några fakturor för böcker från Iustus
Förlag kommer att betalas i december vilket bör leda till ett resultat på
plussidan i slutet.

11 § Revidering av alkoholpolicy, reccepolicy och åtgärdsplan
för recceveckan
Föredragande: Sofia Jäger
Bakgrund: Dokumenten har reviderats och ska beslutas om på mötet.
De stora förändringarna i reccepolicyn är att recceombudsman har bytt
namn till recceombud. Ombudsmannakollegiet bör även konsekvensändras
till Ombudskollegiet. Alkoholpolicyn har reviderats gällande alkoholintag
under pågående sittning för ämbetsmän samt andra mindre ändringar.
Styrelsen beslutar:
Att anta reccepolicyn och uppdra åt Sofia Jäger göra redaktionella
ändringar.
Att anta åtgärdspolicyn för händelser under recceveckan och uppdra åt Sofia
Jäger göra redaktionella ändringar.
Att anta alkoholpolicyn och uppdra åt Sofia Jäger göra redaktionella
ändringar.

12 § Seniorskollegiet
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: För att besluta om riktlinjer kring Seniorskollegiet.
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Agnes Emborg lägger fram ett dokument för beslut om riktlinjer kring
Seniorskollegiet efter höstens diskussioner som förts tillsammans med
kollegiet.
Styrelsen beslutar:
Att anta riktlinjerna för Seniorskollegiet och uppdra åt Agnes Emborg att
göra redaktionella ändringar.

13 § Studentbokhandeln
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Diskussion om vi ska gå vidare i samarbetet med
Studentbokhandeln, en dialog som påbörjades första styrelsemötet i höstas.
Styrelsen diskuterar att det behövs ett konkret förslag att ta ställning till för
att kunna ta ett beslut. I dagsläget är det oklart vad förslaget skulle bestå i.
Även ett framtida samarbete med Studentlitteratur och möjligheterna att
utveckla vår egen bokförsäljning diskuterades.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Emanuel Bergqvist att utreda ett samarbete med
Studentlitteratur.

14 § Handlingsplan i arbetet mot kränkningar, trakasserier
och övergrepp
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: På styrelsemötet den 28 november uppdrogs presidiet att utarbeta
en handlingsplan med anledning av #medvilkenrätt. Nu finns ett färdigt
utkast som styrelsen ska gå igenom och förhoppningsvis anta.
Agnes Emborg och Simon Alsing presenterar den färdiga handlingsplanen i
arbetet mot kränkningar, trakasserier och övergrepp. Caroline Edwall
påpekade att handlingsplanen även bör innefatta alla delar av verksamheten
så som Arbetsmarknadsutskottet, Sociala utskottet och Administrativa
utskottet, diskussion uppstod om de delarna borde ingå i separata dokument
för varje utskott istället. Det påpekas att kåren har många policyer och
dokument och att ett styrdokument inte måste upprättas för varje sak utan
kårens åsikter även kan tillkännages på fler sätt för att undvika att urvattna
styrdokumentens funktion.

15 § Sammansättning Kontaktdagen AB:s styrelse
Föredragande: Simon Alsing
Bakgrund: En diskussion har förts mellan JF, ELSA samt KD kring att det
kan finnas en poäng att den avgående VD:n (i första hand, annan person
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från avgående ledningsgruppen i andra hand) ska sitta i styrelsen för
nästkommande år. Detta för att skapa en viss kontinuitet, samt för att få
kompetens kring det dagliga arbetet i KD till styrelsen. Sittande
styrelseordförande ser en stor fördel med detta, då hon menar att det bästa
skulle vara att sitta på två år då det är mycket som kan förbättras till nästa år
då man sitter på så mycket kompetens och ser förbättringsmöjligheter.
Tanken är att styrelsen nu ska diskutera detta förslag.
Styrelsen ställer sig positiv till en extra person i Kontaktdagen AB:s styrelse
och att den personen är avgående ledamot av Kontaktdagen AB:s
ledningsgrupp.

16 § Shurgard
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Diskussion angående uppsägning av förrådet på Shurgard.

17 § Mötet med Bailataan (biljettförsäljningar och event)
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Informationspunkt. Har haft möte med företaget Bailataan och
har diskuterat deras eventplattform. Styrelsen måste ta ställning till om vi
vill knyta ett samarbete med dem under vårterminen.

18 § Munken
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussion fördes angående kårens rum på Munken och huruvida vi bör
behålla rummet. Det talades om att istället försöka få ett rum på någon
annan institutionsbyggnad för att upplåta rummet åt studenter för t.ex.
grupprum.

19 § JF-Karriär
Föredragande: Simon Alsing
Som konsekvens av tidigare diskussioner under terminen så diskuterar
styrelsen att vice PR-förman med särskilt arbetsmarknadsansvar kan ta över
JF-karriärs verksamhet.
Styrelsen beslutar:
Att avveckla gruppen JF-karriär och införa arbetsuppgifterna under vice PRförman med särskilt arbetsmarknadsansvar.

20 § Övriga punkter
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21 § Bevakningslista
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

22 § Ordet fritt
23 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:35.
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