Motion till inköp av synth till Juridiska föreningen i Uppsala.
Förslag till beslut:
Att Juridiska Föreningen i Uppsalas novemberstämma godkänner inköp av en synth
till föreningen till ett värde av max 4000 SEK och tillkännager detta för Juridiska
Föreningens styrelse.
Motivering:
Under det gångna året har Juridiska Föreningen i Uppsala (nedan JF) lyckats engagera fler
medlemmar i föreningen. Ett exempel på hur detta har skett är exempelvis Recceveckan som
under hösten 2018 var oerhört lyckad. Ännu ett sådant exempel är Lex Legato, JF:s kör, som
denna termin (HT18) mottagit 15 ansökningar varav 8 blivit antagna.
Förslaget om en synth är ett förslag som dock inte endast riktar sig till Lex Legatos
användning, eftersom denna skulle stå till hel JF:s förfogande. Genom placeringen på Jontes
Stuga kan den användas av den JF-grupp eller utskott som för tillfället önskar förfoga över
den. De mest uppenbara användarna kommer till en början vara Lex Legato och ett eventuellt
Spexmästeri.
Det aktuella maxpriset, 4000 kr, är för JF en engångsavgift och synthen i fråga kommer att
kunna användas under många år. Maxpriset har tagits fram efter marknadsundersökningar av
olika modeller som motsvarar den kvalité som behövs för att produkten ska vara godtagbar,
exempelvis utifrån livslängd. Modellen som avses är därutöver begagnad för att hitta en så
prisvärd som möjligt. Vidare har vissa specifikationer setts som nödvändiga, till exempel
notställ.
Eventuellt överskott av det aktuella maxpriset (4000 kr) kommer att återgå till JF och i det fall
att priset blir över 4000 kr kommer resterande summa tas ifrån Lex Legatos egen kassa.
En synth är en nödvändighet för körens mest grundläggande verksamhet och den nuvarande
synthen endast disponeras av kören på lån av en körmedlem. Detta är inte en långsiktig
lösning för en bestående och seriös körverksamhet.
Kostnaden i fråga är, enligt vår åsikt, en så pass liten investering för att få njuta av musik och
underhållning i form av Lex Legato och ett eventuellt Spexmästeri. Som ovan nämnt kommer
även andra grupper och medlemmar av JF få använda sig av synthen. Lex Legato bidrar även
till en positiv bild av JF för andra än dess medlemmar, både i studentsammanhang och
utanför, i form av olika konserter.
Slutligen är Lex Legato och dess verksamhet samt ett eventuellt Spexmästeri en möjlighet för
medlemmar att engagera sig i JF utan att ta det förhållandevis stora steget till att bli
ämbetsman. Verksamheten är därtill en inkörsport för att rekrytera fler ämbetsmän.
Sammanfattningsvis är ett inköp av en synth en nödvändig investering för JF:s fortsätta
verksamhet inom underhållning samt JF:s medlemmars trivsel. Det är dessutom en väldigt
prisvärd investering som räcker under en lång tid.
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