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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 25-09-2018
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 öppnar mötet kl. 17.12.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att v älja Andreas Larsson.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgan Ödman.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista
Lägg till Astrid von Heijnes ansökan om ämbetsmannamedalj av andra graden till punkt 11 §.
Ny punkt 12 § “Fyllnadsval av vakanta poster från septemberstämman”
Ny punkt 13 § “Datum för novemberstämma”
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Styrelsen beslutar
Att g odkänna föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 21 maj 2018 är justerat.
Protokollet från 10 september 2018 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga båda protokollen till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på möte med Kårsamverkan, där vi bl.a. diskuterade kårsamverkans rutiner för
lysning och tillsättning av universitetscentrala studentrepresentantuppdrag. Vi pratade också
om hur vi ska förhålla oss till den utredning som kommer att göras angående
kår-/nationslandskapet i Uppsala och det av nationerna upplevda problemet med konkurrens
mellan kårer, nationer och programföreningar.
Jag har också varit på extrainsatt möte med de övriga studentkårerna och Doktorandnämnden,
där vi tillställde universitetets konsistorium en skrivelse med anledning av det förslag till
revidering av universitetets arbetsordning som ska gå ut på remiss i höst. Arbetsordningen
omfattar bl.a. processen för rektorsvalet, och ett av de förslag som konsistoriet hade att ta
ställning till skulle innebära att studentmandatet minskar drastiskt vid rektorsvalet. Vi
publicerade också en debattartikel i UNT på samma tema.
Vidare har jag tillsammans med ordförande för studierådet varit på möte med
utbildningsutskottet, där bl.a. frågan om datorförbud på T2 och T3 diskuterades. Inför mötet
tillställde vi utskottet en skrivelse där vi framförde kritik gentemot kursledningen för
beslutsprocessen ifråga (eftersom vi vare sig fått någon förvarning i rimlig tid om beslutet
eller fått delta i beslutsprocessen på något sätt), och diskuterade detta tillsammans med frågan
om tillåtandet av datorer i undervisningen i sig.
Avslutningsvis har jag varit på lunchmöte hos Cederquist tillsammans med vice ordförande
och arbetsmarknadsansvarig, där vi diskuterade vårt samarbete och upplägget för det
kommande året.
Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har jag varit med på en styrelsekickoff och strategiskt styrelsemöte som jag tycker
var väldigt lyckat. Förra veckan var en mötesintensiv vecka med Kårsamverkan,
Studentsamverkan och förmansnätverk. På Studentsamverkan informerades vi bland annat om
övergången av universitetets intranät till nya Ladok, och vad universitetet gör i arbetet mot
psykisk ohälsa. På förmansnätverket bollade vi idéer om hur vi lyfter engagemanget i JF, och
om vad förmännen förväntar sig av styrelsen. Jag var även med Anna och Karolina hos
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Cederquist i Stockholm. På måndagen dagen innan styrelsemötet har vi också haft
USMOS-möte och septemberstämma.
Sekreterare meddelar:
Jag har haft ett möte med arkivarie där vi kom fram till att det behövs styras upp riktlinjer för
vad och hur saker ska arkiveras. Jag har också haft ett utskottsmöte följt av ett möte med
kommunikation inför ämbetsmannafesten den 6 oktober. Jag och juristjouren har planerat in
ett möte v. 41 för att diskutera och planera juristjourens framtid.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har hållit i höstens första utskottsmöte för mitt utskott där vi bl.a. diskuterade hur vi
strategiskt ska utveckla vår externa kommunikation och hur jag som utskottsordförande ska
jobba för att stärka verksamheten. Vår slutsats var framför allt att fortsätta jobba med att
skapa nya uttryck i både podd, PJ, PR och film, samt att vi bör lägga större fokus på att få upp
fler ”livliga” bilder på Instagram och delegera ut till fler ämbetsmän att lägga upp där när de
har roliga projekt på gång!
Därefter hade vi i kommunikationsutskottet och administrativa utskottet festplaneringsmöte
inför den stundande ämbetsmannafesten den 6/10. Missa inte den!

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Styrelsen går igenom resultatrapporten för perioden 180101-180801, och konstaterar en lägre
omsättning än samma period förra året. Delvis på grund av att terminen och därmed även
recceveckan började en vecka senare än tidigare år.

11 § Ämbetsmannamedalj av andra graden
Föredragande: Emelie Möller
Jakob Hultgren har sökt en ämbetsmannamedalj av andra graden. Jakob var gasqueassistent
VT16, vice gasqueförman HT16 och gasqueförman VT17.
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Ingrid Jacobson har sökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Ingrid har varit
klubbverkare HT17 och VT18, samt recceassistent VT18.
Astrid von Heijne har sökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Hon har varit förman
för JFs vokalensemble Lex Legato, HT17 och VT18, samt KV under dessa terminer.
Styrelsen beslutar
Att tilldela Jakob Hultgren, Ingrid Jacobson och Astrid von Heijne en ämbetsmannamedalj av
andra graden.

12 § Fyllnadsval av vakanta poster
De vakanta posterna från septemberstämman behöver fyllas.
Styrelsen beslutade
Att l ysa vakanta poster för fyllnadsval.

13 § Datum för novemberstämma
Styrelsen beslutade
Att b oka in novemeberstämma den 25:e november 2018.

14 § Bevakningslistan
15 § Övriga punkter
-

Samarbetsavtal

16 § Ordet fritt
17 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutade mötet kl. 19.02.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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