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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 10-09-2018
kl. 17.00
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Pro inspektor:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Morgan Ödman
Karolina Marazaité
Erika P Björkdahl
Rolf Johansson

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnade mötet kl. 17.07.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutade
Att v älja Morgan Ödman

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutade
Att v älja Andreas Larsson på grund av frånvaro av Stefany Tannous.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut en dag för sent.
Styrelsen beslutade
Att g odkänna kallelseförfarandet trots en dags försening.

5 § Adjungeringar
-

Edward Olsson (19 §)

Styrelsen beslutade
Att a djungera Edward Olsson till punkt 19 §.
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6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ny punkt 19 § “Ansökan om pengar från verksamhetsutvecklingsbudget för Dolus
cup”
Ny punkt 20 § “Renovering av toalett på Jontes Stuga”
Ny punkt 21 § “Ämbetsmannamedalj av första graden”
Utöka punkt 12 § att även innefatta Malin Svanström, Morgan Ödman, Anna
Liliebäck och Karolina Marazaités ansökan om ämbetsmannamedalj av andra graden.
Ny punkt 22 § “Lysning av poster till studierådet”

Styrelsen beslutade
Att g odkänna föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 21 maj 2018 är ovisst om det är färdigjusterat.
Protokollet från 29 augusti 2018 är färdigjusterat.
Styrelsen beslutade
Att b ordlägga protokollet från 21 maj 2018 till nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
Att l ägga protokollet från 29 augusti 2018 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på möte med Kårsamverkan där vi bland annat bestämde temat för ett av höstens
två Studentsamverkansmöten. Förra terminen var temat studentbostäder, och vi bjöd då in
externa (bostadsbolag, Uppsala kommun m.m.) för att inleda en diskussion om landskapet ser
ut vad gäller studentbostäder i Uppsala. Höstens temamöte kommer att fokusera på "Trygghet
i Uppsala", då detta är en fråga som berör alla kårer, nationer och programföreningar.
Jag har också varit på terminens första studierådsmöte tillsammans med Morgan. Utskottet
har kommit igång bra och är i full fart med att bl.a. dra igång Uppstartsprogrammet. Något
som vi diskuterade särskilt på studierådsmötet var datorförbudet som införts på T2 och T3.
Jag och Morgan kommer, tillsammans med studierådet, att bevaka frågan vidare.
Vice ordförande meddelar:
Sekreterare meddelar:
Jag har gått ut med information till mitt utskott att jag tillträtt som sekreterare. Har planerat in
ett möte med arkivarie under veckan för att diskutera och se över våra arkiveringsrutiner.
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Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Arbetet med att finna studentrepresentanter fortlöper.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
-

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Jag är precis i början av att upprätthålla en budget som ska läggas fram på novemberstämman.
Vi i styrelsen kommer som utskottsansvariga att göra en överblick över budgeten som finns
idag och se över om den behöver ökas eller minskas på någon punkt.

11 § Flytta styrelsemöte 24/9-18
Föredragande: Emelie Möller
Vi behöver flytta styrelsemötet den 24/9-18 då vi har kallat till septemberstämma samma dag.
Styrelsen beslutade
Att f lytta styrelsemötet den 24/9-18 till tisdagen den 25 september 2018 17.00.

12 § Ämbetsmannamedalj av andra graden
Föredragande: Emelie Möller och Andreas Larsson
Emelie Möller har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden
Emelie Möller har varit aktiv inom JF sedan HT17 som klubbverkare, PR-assistent och vice
förman för recceveckan HT18 under terminen VT18 och tillträdde som sekreterare HT18.
Hon söker därför om en ämbetsmannamedalj av andra graden.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Emelie Möller en ämbetsmannamedaj av andra graden. Emelie Möller var inte
delaktig i beslutet.
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Malin Svanström har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden.
Malin Svanström har varit arbetsmarknadsassistent HT17 och vice AMG VT18 plus
valberedning.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Malin Svensson en ämbetsmannamedaj av andra graden.
Morgan Ödman har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden.
Morgan Ödman har varit ledamot av studieförbättrande gruppen med särskilt ansvar för
studieförbättring HT17-VT18. Biträdande Chefredaktör för Press Judicata HT17 och
Chefredaktör för Press Judicata HT18.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Morgan Ödman en ämbetsmannamedaj av andra graden. Morgan Ödman var inte
delaktig i beslutet.
Anna Liliebäck har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden
Anna Liliebäck har HT17 och VT18 varit Ledamot av studierådet.
Styrelsen beslutade
Att t illdela Anna Liliebäck en ämbetsmannamedaj av andra graden. Anna Liliebäck var inte
delaktig i beslutet.
Karolina Marazaité har ansökt om ämbetsmannamedalj av andra graden
Karolina Marazaité har varit haft följande ämbeten på hos Juridiska föreningen. HT16
assistent arbetsmarnadsgruppen (kontaktperson för W&C), VT17 assistent
arbetsmarknadsgruppen (W&C), HT17 vice arbetsmarknadsansvarig (ansvarig för
måndagsföreläsningar, kontaktperson för vinge), VT18 vice arbetsmarknadsansvarig
(måndagsföreläsningar, vinge), HT18 arbetsmarknadsansvarig (kontaktperson CQ, mm).
Styrelsen beslutade
Att t illdela Karolina Marazaité en ämbetsmannamedaj av andra graden. Karolina Marazaité
var inte delaktig i beslutet.

13 § Vänmiddag med ELSA m.fl.
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi har preliminärt bokat tisdagen den 9 oktober som föreslagen dag för
vänmiddag med ELSA, FEMJUR, Vittnesstöden och Kontaktdagen. Vi behöver bestämma
om vi ska göra en definitiv bokning av datumet och hur vänmiddagen skulle kunna se ut.
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Förslag till beslut: Att vi bokar in en vänmiddag med ELSA, FEMJUR, Vittnesstöden och
Kontaktdagen tisdagen den 9 oktober och bjuder in berörda gäster.
Styrelsen beslutade
Att b oka in en vänmiddag med ELSA, FEMJUR, Vittnesstöden och Kontaktdagen tisdagen
den 9 oktober och bjuder in berörda gäster.

14 § Axfood medlemskap
Föredragande: Emelie Möller
Styrelsen diskuterade och förhåller sig positiv men anser att det är en post för sociala utskottet
att kolla vidare på.

15 § Utbildningsdag
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi behöver planera in ett datum för första utbildningsdag med nya ämbetsmän,
förslagsvis lördagen den 6 oktober.
Förslag till beslut: Att vi bokar utbildningsdag och terminens första ämbetsmannafest
lördagen den 6 oktober och uppdrar åt Administrativa utskottet och Kommunikationsutskottet
att planera en ämbetsmannafest.
Styrelsen beslutade
Att b oka utbildningsdag och terminens första ämbetsmannafest lördagen den 6 oktober och
uppdrar åt Administrativa utskottet och Kommunikationsutskottet att planera en
ämbetsmannafest.

16 § Policy om arbete mot sexuella trakasserier m.m.
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: JF saknar policy om arbete och åtgärder mot sexuella trakasserier m.m. Jag anser
att vi bör ta fram en sådan policy så att vi vet vad vi har att falla tillbaka på om någon
situation skulle uppstå. Dessutom är det av principiella skäl viktigt att vi som kår visar att vi
arbetar aktivt mot detta. Policyn skulle kunna täcka vår egen, interna, studiesociala
verksamhet, vad som gäller i relation till externa (t.ex. sponsorer vid baler/gasquer m.m.) och
kanske utöver det något om hur vi arbetar med dessa frågor gentemot fakulteten och på
utbildningen generellt.
Diskussion: Styrelsen förhåller sig väldigt positiv till att göra en tydlig och klar policy.
Rimligt att dela upp och göra två policys, en för medlemmar och en för samarbetspartners.
Styrelsen beslutade
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Att u ppdra till Andreas Larsson och Matilda Lindgren, i egenskap av jämlikhetsansvariga, att
börja skriva på en policy mot sexuella trakasserier.

17 § Avslutningskickoff
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Jag fick ett samtal från vår kontaktperson från förra året på Viking Line (där vi
bokade julbordskryssningen) som ville kolla hur vårt intresse ser ut för denna termin.
Tydligen börjar deras kalender redan bli relativt uppbokad.
Styrelsen beslutade
Att b ordlägga punkten till nästa styrelsemöte för att hinna utreda de ekonomiska
förutsättningarna.

18 § Uppsala stadsmission
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Jag har varit på möte med vår kontakt, Lisa, på Uppsala stadsmission. Hon
informerade lite om hur ett eventuellt samarbete skulle kunna se ut från deras sida, och jag
meddelade henne att jag diskuterar vidare med styrelsen. Det vi behöver ta ställning till är
dels hur ett eventuellt samarbete harmonierar med vår religiösa obundenhet, dels om vi tror att
intresse finns bland våra medlemmar och om vi tror att dessa volontärtjänster skulle tillsättas
eller om det finns risk att de står tomma. Vi behöver också diskutera hur upplägget för ett
samarbete i så fall skulle kunna se ut; om vi vill inleda något mer långsiktigt samarbete med
dem där JF sköter kontakten med volontärerna m.m., eller om vi snarare ser det som att vi kan
hjälpa dem med att nå ut till studenter, t.ex. genom ett infomingel / marknadsföring i
allmänhet.
Styrelsen beslutade
Att inte inleda något samarbete med Uppsala stadsmission för tillfället.

19 § Ansökan om pengar från
verksamhetsutvecklingbudgeten för Dolus Cup
Föredragande: Edward Olsson
Bakgrund: Plan att hålla en dodgeballturnering med efterföljande gasque den 3 november
2018. Behöver 10.000 kr från verksamhetsutvecklingsbudgeten för att kunna ha en buffert att
ta från. Planerar att få in 3 sponsorer som kan vara med och skjuta in pengar. Kommer vara
mellan 80 till 100 medlemmar som kan vara med och spela och vara på gasque.
Diskussion under mötet: Medlemsnyttan för detta event är väldigt stort och vi i styrelsen tror
att eventet kommer vara väldigt uppskattad från både medlemmar och sponsorer.
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Styrelsen beslutade
Att bevilja 10.000kr ut VU-budgeten till idrottsutskottet för genomförandet av Dolus Cup.

20 § Renovering av toalett på Jontes Stuga
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Toaletten behöver rustas upp.
Styrelsen beslutade
Att uppdra Andreas Larsson att utreda förutsättningarna för att renovera toaletten.

21 § Ämbetsmannamedalj av första graden
Föredragande: Anna Liliebäck
Simon Alsing har ansökt om ämbetsmannamedalj av första graden.
Simon Alsing har inom JF gjort följande:
VT15 - PR Assistent (decemberstämman 2014)
HT15 - PR Förman (majstämman 2015)
VT16 - PR Förman (decemberstämman 2015)
HT16 - PR Förman
VT17- Vice ordf (novemberstämman 2016)
HT17 - Vice ordf
Styrelsen beslutade
Att tilldela Simon Alsing en ämbetsmannamedaj av första graden.

22 § Lysning av poster till studierådet
Föredragande: Morgan Ödman
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt Emelie Möller att uppdatera listan över lysta poster.

23 § Bevakningslistan
24 § Övriga punkter
-

Annonsplatser
Samarbete med frackbutiken

25 § Ordet fritt
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26 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutade mötet kl. 19.39.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Morgan Ödman
Ordförande för studierådet
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