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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 3-12-2018 kl.
17.00
Närvarande
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Matilda Lindgren

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.24.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Karolina Marazaité
Styrelsen beslutar
Att v älja Matilda Lindgren.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen skickades ut två dagar för sent.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet trots försening.

5 § Adjungeringar
-

Jakob Nittmar ( t.o.m 11 §)

Styrelsen beslutar
Att a djungera Jakob Nittmar till och med punkt 11 §.

6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ny punkt § 11 “Ansökan om VU-bidrag reccevecka VT19”.
Flytta punkt § 11 “Ämbetsmannamedalj av första graden” till punkt § 12.
Flytta punkt § 12 “Avsaknad av vice ordförande” till punkt § 13.
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Ny punkt § 14 “Nästa styrelsemöte och konstituerande möte”.

Styrelsen beslutar
Att a tt fastställa föredragningslistan efter gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 19 november 2018 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkt är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har gjort
sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Jag har varit på möte med Områdesnämnden för HumSam, där framför allt förslaget till
arbetsordning för Uppsala universitet diskuterades. Området kunde inte enas i frågan om
studentmandatet i rektorsvalet, utan hänvisade till fakulteternas yttranden i den frågan. Fyra
av sex fakulteter är dock skeptiska till minskat studentinflytande, vilket är positivt för oss.
Vidare har jag varit på möte med Kårsamverkan. Vi pratade en hel del om samarbetsavtalet
med Kuratorskonventet, vilket kårerna gemensamt ska se över inför nästa avtalsperiod. Som
det är nu lämnar avtalet en del att önska enligt vår uppfattning (t.ex. ställs relativt omfattande
krav på kårerna vad gäller informationsspridning om nationerna, medan samma krav inte
riktigt ställs på nationerna). Frågan kommer att följas upp vid nästa möte med kårsamverkan.
Utöver detta diskuterade mötet framför allt handboken för studentrepresentanter som snart är
klar och som ska kunna gå ut till studentrepresentanterna i samband med vårterminens början,
samt den revidering av Uppsala universitets Mål och strategier som just nu genomförs. Mötet
diskuterade också utredningen om kår- och nationslandskapet.
Jag har också varit på möte med Intendenturstyrelsen för Gamla torget. Intendenturen har sökt
medel (2 MSEK) från Rektor för att finansiera studentytor på Gamla torget. Frågan kommer
att få stor betydelse för intendenturens (och i förlängningen juridiska fakultetens) budget för
2019.
Vidare har jag varit på två möten med styrgruppen för det nya Lantmätarprogrammet som
Juridiska fakulteten ansvarar för och som kommer att starta HT19. Arbetet med
utbildningsupplägg är i full gång. Viktigt för oss att veta är just nu i princip att programmet
kommer att starta i höst och att JF har kårstatus även för dessa studenter (förutsatt att vi
beviljas fortsatt kårstatus för Juridiska fakulteten).
Jag har också, tillsammans med Vice ordförande, besökt Uppsalaekonomerna i anslutning till
det dödsfallsbesked som de fick för någon vecka sedan. Det känns viktigt att JF stöttar våra
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kårvänner så mycket vi kan. Händelsen diskuterades också vid ett möte med Krissamverkan
som jag senare gick på, och som har till syfte att vara ett forum för just sådana frågor. I övrigt
borde vi inom JF kanske se över vår beredskap för liknande situationer eller kriser i
allmänhet, något som alltid diskuteras vid Krissamverkansmötena.
Jag och Vice ordförande har börjat arbeta mer ordentligt med vår ansökan om fortsatt
ställning som studentkår. Vi tänker oss att skicka in den till konsistoriet före julledigheten.
Förslagsvis presenterar vi den för styrelsen vid nästa möte och skickar sedan in den.
Avslutningsvis har jag representerat JF vid ett antal tillfällen; Anders Wall-dagen den 20
november, Civilrättsgasquen den 23 november, JF Stockholms bal den 24 november och
avslutningsvis vår egenarrangerade vänmiddag med ELSA, KD, FEMJUR och Vittnesstöden
den 27 november. Samtliga evenemang var väldigt lyckade!
Vice ordförande meddelar:
Det har varit möte med USMOS där vi bland annat diskuterar det studerandekortsavtal som
ska skrivas eftersom att vårt avtal med Mecenat går ut i slutet av året.
Jag var med på novemberstämman där vi fick igenom majoriteten av propositioner förutom
den om styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar vid brott mot våra policys. Vi fick
många poster fyllda trots att många stod osökta innan stämman, vilket var glädjande. Det som
inte var så glädjande var att ingen sökte vice ordförande vilket har lett till att jag har jobbat
mycket med att hitta eventuella lösningar på vad vi ska göra om ingen söker innan jag avgår.
Mer löpande har jag också jobbat mycket med ekonomi och fixat med överföring av utdelning
från vårt holding-bolag. Jag har också skrivit en policy mot sexuella trakasserier som har varit
på remiss hos JoM-gruppen, och kommer presenteras till nästa styrelsemöte.
Jag har representerat JF på Anders Wall-föreläsningen, JF Stockholms bal, och vänmiddagen
med ELSA, FEMJUR, KD och Vittnesstöden samt internt på civilrättsgasquen. Olyckligtvis
var vi tvungna att ställa in dammiddagen då det var en helg mitt i en stressig pluggperiod.
Till sist var vi, Anna och jag, och försökte vara ett stöd för Uppsalaekonomerna efter
dödsfallet som drabbade dem.
Sekreterare meddelar:
Jag har sedan sist varit på civilrättsgasque som var väldigt trevligt. JF har också haft
novemberstämma där jag hanterat lysning, handlingar, propositioner och protokollförande.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag äntligen fått alla samarbetsavtal för 2018 godkända och
påskrivna. Jag har dessutom varit på möte med Vinge och pratat om huvudsponsring av
jubileumsbalen 2019. Sedan har jag varit på JF:s novemberstämma och välkomnat en ny
medlem till gruppen.
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Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag haft möte i utbildningsutskottet den 20 november. Vi fick
utskottet att utfärda en rekommendation till kursledningarna som ännu inte infört datorförbud
att inte göra så under våren heller, i vart fall inte utan att noga överväga omfattningen på
detta, utförligt redovisa skälen för beslutet och i god tid innan kontakta oss och studierektor.
Arbetet med ordförandegrupper börjar enligt prefekten röra på sig inom kursledningen på
termin 1 vilket känns roligt. Frågan är angelägen. Jag har även varit på fakultetsnämndsmöte
där den främsta frågan rörde utlysningen av en revidering av det universitetscentrala
styrdokumentet "Mål och strategier". I övrigt har stämman röstat igenom den framlagda
studierådspropositionen vid första läsningen. Även valbarhetspropositionen, som berör
Studierådet röstades igenom vid första läsning. Annars har november medfört ett massivt
studietryck, så kommande veckor kommer i så stor utsträckning som möjligt gå ut på att ta
igen eftersatt utskotts- och styrelsearbete.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har varit på civilrättsgasque vilket var superlyckat! Dessutom var jag på vänmiddagen
som jag också tyckte var väldigt trevlig. Vi lekte lekar som verkade uppskattas av alla och
stämningen mellan föreningarna var mer än god! Jag har också medverkat på stämman
såklart. Därtill har jag påbörjat ett överlämningsdokument och guide book till min efterträdare
om mina tankar kring mitt ämbetes fortsatta roll.

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Andreas planerar att sammanställa allt och se över hur våra finansiella placeringar för att
nästa möte gå igenom ekonomin.

11 § Ansökan om VU-bidrag för recceveckan VT19
Föredragande: Jacob Nittmar
Bakgrund: Reccekommitten för recceveckan VT19 vill ha pengar ur VU-budgeten för att
kunna hålla en spökbollsturnering under veckan.
Jacob informerar om att de inte har en sponsor till spökbollsturneringen reccekommittén vill
anordna under vårens reccevecka. De ansöker därför om bidrag från
verksamhetsutvecklingsbudgeten.
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Vice ordförande anmärker på att budgeten har höjts för recceveckan till 2019, och att
kommittén faktiskt har en buffert på 25 000 kr och undrar därför vad det är som gör att det
inte går att få in turneringens hallhyra under budgeten. Dessutom går det att ifrågasätta
huruvida detta är något som ska omfattas av verksamhetsutveckling då det egentligen är något
som faller inom vad recceveckan egentligen “är”.
Jacob svarar att de inte har alla kostnader klara för sig, men de tror inte att det kommer räcka.
Styrelsen anser det svårt att ta beslut utan att ha fullständigt underlag på vad det är som
kommer behövas för att göra deras vision av recceveckan möjlig, och ber därför Jacob och
reccekommittén att komma tillbaka till nästa möte med ytterligare underlag.

12 § Ämbetsmannamedalj av första graden
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Mattias Schierbeck har varit aktiv i föreningen i sju terminer och innehaft följande
poster:
● HT15: recceassistent,
● VT16: assistent för Scholaris, JF-karriär och klubbverkare,
● HT16: förman för JF-karriär och klubbverkare,
● VT17: förman för JF-karriär, klubbverkare och JoM-assistent,
● HT17: förman för JoM-gruppen och klubbverkare,
● VT18: förman för JoM-gruppen och pubmästare,
● HT18: den här terminen är jag pubmästare.
Mattias ansöker därför om en ämbetsmannamedalj av första graden.
Styrelsen beslutar
Att t illdela Mattias Schierbeck en ämbetsmannamedalj av första graden.

13 § Avsaknad av vice ordförande
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi fick, som ni vet, ingen vice ordförande vald på stämman den 25 november.
Styrelsen behöver nu ta ställning till hur vi ska hantera den uppkomna situationen. Ett antal
förslag har redan presenterats av sittande Vice ordförande per e-mail.
Diskussion: Fråga om hur själva tillsättningen går till. Kan kalla till extrastämma i början av
januari. Kan bli svårt om styrelsen behöver fyllnadsvälja, att kalla till extrastämma är däremot
också en svårighet i och med jul/nyår och tentaplugg. Istället kan man gå ut med information
om när styrelsemötet för fyllnadsval sker och att alla är välkomna att yttra sig. Kan eventuellt
tillsätta en preliminär vice från ekonomigruppen som håller koll på redovisning och att
resterande styrelse finns till hjälp och ansvarar själva för det interna ansvaret inom utskottet.
Kolla med inspektorerna hur det blir med firmateckningen om ingen är tillsatt vid årsskiftet.
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Om ingen vill ta sig an posten till februaristämman kan det vara aktuellt att ta in extern hjälp
med bokföringen och betalning av fakturor. Lägga extra krut på att hitta någon som kan ta
posten, om än tillfälligt.

14 § Nästa styrelsemöte och konstituerande möte
Föredragande: Anders Larsson
Bakgrund: Nästa planerade styrelsemöte den 17 december krockar med lex legatos konsert
och julgudstjänst i kyrkan som de vill att körerna ska gå på. Styrelsemötet bör därför flyttas
till den 18 december 2018, det konstituerande mötet kommer att hållas samtidigt.
Styrelsen beslutar
Att f lytta styrelsemötet den 17 december till den 18 december 2018.

14 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

15 § Övriga punkter
-

Professorskampen

16 § Ordet fritt
17 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck svalutar mötet kl. 19.05.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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