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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 21-05-2018 kl.
17.00.
Kallade:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Andreas Larsson

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Kommunikationsansvarig:

Matilda Lindgren

Ordförande för sociala utskottet:

Stefany Tannous

Ordförande för studierådet:

Caroline Edwall

Arbetsmarknadsansvarig:

Ossian Dittmer Hvarfner

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnade mötet kl. 17:07.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Andreas Larsson
Styrelsen beslutade
Att välja Andreas Larsson.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ossian Dittmer Hvarfner
Styrelsen beslutade
Att välja Ossian Dittmer Hvarfner.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelsen.

5 § Adjungeringar
-

Alexander Petersson
Emelie Möller
Anna Liliebäck

Styrelsen beslutade
Att adjungera Alexander Petersson, Emelie Möller och Anna Liliebäck.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2018-06-30
2(5)

6 § Fastställning av föredragningslista
Ny 15 § – Tema nordisk vecka
Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 23/4-18 är färdigjusterat.
Protokollet från 7/5-18 är inte färdigjusterat.
Styrelsen beslutade
Att lägga protokollet från 23/4-18 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande:
Sedan förra styrelsemötet har jag varit på krissamverkansmöte, där vi
diskuterade universitetets kommunikation till kårerna vid en eventuell kris.
Jag har tillsammans med Ebba Hamrin gått igenom
fördjupningskursrapporter med prodekan och studierektor, vilket är ett
otroligt viktigt, men tungt, arbete. Efter det har det varit långhelg, då bestod
arbetet mest bara av att kolla mailen och se till att den inte svämmade över.
Denna vecka har jag haft förmöte till Rektors ledningsråd och hållit i KS
valmöte, där vi faktiskt hade över 300 % fler ansökningar än förra året. Jag
har också tillsammans med representanter från USMOS börjat diskutera
rekrytering av ny registeransvarig, som vi är medfinansiärer på. Jag har haft
möte med Smålands nation, varit på Kårsamverkansmöte, haft möte om
fördjupningskurser och möte med biblioteket om utlåning av böcker.
Sekreterare:
Sedan senaste mötet har jag inte gjort jättemycket. Har haft fullt upp med
caseförberedelser och nu tentaplugg. Har börjat på den skriftliga
överlämningen till Emelie.
Ordförande för sociala utskottet:
Lex Legato har haft avslutning vilket var bra och uppskattat.
Ordförande för studierådet:
Sedan senaste styrelsemötet har jag mestadels tentapluggat. Jag har dock
haft möte med den tillfälliga arbetsgrupp om breddad rekrytering,
beståendes av Olle Mårsäter, Torbjörn Ingvarsson och Christer Niklasson.
Det var ett väldigt intressant och produktivt möte. Studierådet har även haft
terminens sista möte då vi valde representant i disciplinnämnden. Jag har
även deltagit på möte med fakultetsnämnden.
Arbetsmarknadsansvarig:
CQ är intresserade av att sponsra spökbollsturneringen till hösten.
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9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan senaste mötet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Har upprättat rutin för att Maria ska komma och hämta material varje tisdag.
Hon kunde tyvärr inte fixa ihop en resultaträkning tills idag men det
kommer till nästa möte. Då kan vi se hur terminen har gått ekonomiskt.

11 § Uppföljning av avstängning från nation
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterade hur JF bättre ska kunna informera gäster, toastmasters
och anordnare för sittningar om regler som ska gälla under sittningen. Det
blir ofta dålig stämning om toastmasters tjatar på gästerna när de både ska
vara de som både upprätthåller ordning under sittningarna och samtidigt
vara de roliga som håller igång stämningen under kvällen. Det skulle vara
bra med en konversation med nationen som bokats om hur de och vi vill ha
strukturen upplagd och vem som är ansvarig för att hålla ordning på
sittningen.
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt Stefany Tannous att upprätta instruktioner för
gasqueanordnare.
Att uppdra åt Ossian Dittmer Hvarfner att ta fram ett standardmail gällande
förhållningsregler under gasquer och sittningar.

12 § Medaljreglemente andra läsning
Föredragande: Agnes Emborg
Agnes har justerat dokumentet enligt kommentarerna sedan föregående
mötet. Agnes har även diskuterat reglementet med Eric Lennerth som
skapade dokumentet för att få med någon form av ”förarbete” till hur
reglementet kan tolkas.
Styrelsen beslutade
Att anta reglementet med Agnes justeringar.

13 § Medaljering
Föredragande: Agnes Emborg
I samband med högtidskonventet (HKK) är det en ceremoni för avgående
kårpresidialer och presidialerna i kuratorskonventet. JF brukar i samband
med det dela ut ett medlemsband och en pin som en fin gest och ett tack för
det gångna året. Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att ge ut ett
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medlemsband och en JF-pin till avgående presidialer från kårerna och
kuratorskonvetet.
Styrelsen beslutade
Att dela ut en pin och medlemsband till avgående presidialer för kårerna och
kuratorskonventet.

14 § Nästa styrelsemöte
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen diskuterade behovet av att ha ett möte den 4 juni och att det i
dagsläget inte verkar finnas punkter att diskutera. Om det uppkommer något
innan dess som kräver ett möte kommer styrelsen ta ställning till att ha ett
möte då.
Styrelsen beslutade
Att ställa in mötet den 4 juni.

15 § Tema nordisk vecka
Föredragande: Stefany Tannous
Temat för höstens vecka har beslutats vara migrationsrätt, något som skulle
kunna ses som kontroversiellt vilket internationella kommittén önskar ta
upp med styrelsen. Kommittén har diskuterat inbördes och insett att det kan
komma att bli kontroversiellt och att de kan behöva ha en plan för
situationer som kan uppkomma. Så länge som kommittén är medveten om
detta är styrelsen positiv till det och anser att det är ett aktuellt ämne som
verkar intressant.
Styrelsen beslutade
Att ställa sig bakom temat för nordisk vecka.

16 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

17 § Övriga punkter
18 § Ordet fritt
19 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutade mötet kl. 18:27.
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__________________
Agnes Emborg
Ordförande
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Andreas Larsson
Justerare
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