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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 12-03-2018
kl. 17.00.
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet
Arbetsmarknadsansvarig:

Agnes Emborg
Andreas Larsson
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Ossian Dittmer Hvarfner (till § 14, medverkade
också på § 19 och § 20)

1 § Mötets öppnande
2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Ossian Dittmer Hvarfner
Styrelsen beslutar
Att v älja Andreas Larsson till justerare tillika rösträknare.
3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att v älja Stefany Tannous till mötesobservatör.
4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick enligt arbetsordningen en vecka i förväg.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.
5 § Adjungeringar
Styrelsen beslutar
Att a djungera Alexander Petersson, Marcus Uppman. Astrid von Heije
6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att godkänna föredragningslistan.
7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 26/2-18 är färdigjusterat och kan läggas till handlingarna.
8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
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ordf@jf-uppsala.se
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Sedan förra styrelsemötet har jag varit på fallgruppsmöte och kårsamverkansmöte. Under det
förstnämnda framkom inget speciellt, utan vi diskuterar och stöttar varandra i studentfall.
Under kårsamverksansmötet diskuterades frågan om standar och den frågan kommer
fortsättas diskuteras under våren. Jag har även haft möte med studenternas övermarsalk av
den anledningen, mest bara för att de ville höra vår åsikt i frågan. Det viktigaste för oss är att
alla kårerna kommer överens om en lösning som representerar alla studenterna. Utöver det har
jag varit med på P3-gasquen och hållit tal tillsammans med de andra ordförandena, vilket
såklart var väldigt roligt. Jag har arbetat med en kommentar kring universitetets program för
lika villkor, där vi skulle inkomma med underlag för uppföljning. Jag har förberett och hållit i
mötet med seniorskollegiet och varit på USMOS-möte. Tillsammans med Felix Olin har jag
även medverkat i T1-podden, vilket var otroligt kul! Jag har även varit på
kursföreståndarmöte och utbidlningsutskottsmöte, båda var mycket viktiga för oss studenter.
Avslutningsvis har jag varit med på Studierådsmöte där vi bl.a. pratat om riktlinjer för kursråd
och förberedelse inför fakultetens utbildningsdag som är den 13 mars.
Vice ordförande meddelar:
Sen sist har jag medverkat på:
28/1 - Kårsamverkan
2/3 - Ekonomigruppsmöte
2/3 - Styrelsekickoff
3/3 - P3-gasque
6/3 - USMOS
6/3 - Seniorskollegiet
7/3 - Vänmiddag med ELSA, FEMJUR, KD och Vittnesstöden
Utöver detta har jag pysslat mycket med en överlämningspolicy, en utvärderingspolicy,
riktlinjer kring våra nycklar på Jontes stuga och en mall för hur man ska äska pengar från
verksamhetsutvecklingsbudgeten.
Sekreterare meddelar:
Har deltagit i P3-gasquen vilket kändes väldigt lyckat. Har även varit med på ELSA:s
vänmiddag. Hade utskottskickoff förra veckan på Orvars vilket kändes väldigt bra och med
god uppslutning.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Jag har haft ett möte med AMG där vi bland annat diskuterat vårens måndagsföreläsningar.
Där färdigställde vi också ett utkast till en mall för att kontakta sponsoransvarig. Sedan så har
jag varit på styrelsekickoff, och representerat föreningen på P3-gasquen. Jag har också
deltagit i mötet med seniorskollegiet och deltagit i vänmiddagen som ELSA:s styrelse
anordnade. Utöver det så har jag också hjälpt Kontaktdagen litegrann med kontaktuppgifter
och tips på utställare. Jag har även bokat in ett möte med Gernandt&Danielssons nya
kontaktperson.
Ordförande för studierådet meddelar:
Jag har varit på ett kursföreståndarmöte tillsammans med Agnes där vi bland annat
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diskuterade Torbjörn Ingvarssons rapport om skriftlig färdighetsträning samt kursråd. Jag har
även varit på möte med utbildningsutskottskottet där vi gick igenom T5-kursrapport,
diskuterade examensarbete och fördjupningskurser. Tillsammans med två ledamöter hade jag
dessutom möte med FEMJUR om vårt gemensamma event om arbetsmiljö. Datum för eventet
är den 16 april kl 17.30 och Margareta Brattström kan delta. Studierådet har även haft kick-off
och studierådsmöte. Jag har representerat JF på P3, vänmiddag och deltagit på möte med
seniorskollegiet.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har haft ett givande möte med PR-gruppen där vi satte upp delmål för deras verksamhet
under våren och där Simon Alsing gick igenom grunderna för Photoshop. Fokus nu framöver
är att göra nya mallar för affischer och Facebook-headers, dela ut kaffe på munken samt att få
marknadsföringen att rulla smidigt. Jag har haft möte med film och satt upp liknande
deadlines för olika projekt, bl.a. ämbetsintervjuer och introduktionsfilm till JF. Har haft möte
med PJ och satt upp marknadsföringsmål för dem. Varit på kickoff med styrelsen. Varit på
seniorsmöte. Haft utskottsmöte och pratat om vilken verksamhet vi vill driva och hur vi ska
nå dit. Vi fattade bl.a. beslut om att upprätta ett gemensamt dokument för utskottet om hur
man kontaktar kommunikation.
9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
- PC-beslut om infofolder 6/3-18
Styrelsen beslutade att anta förslaget:
Att köpa in 1000 stycken häften för 7708 exkl. moms samt frakt och adm.kostnad (á 65 kr)
samt godkänna rabattförslaget om 20 % från tryckeriet
Att köpa in 600 stycken lösblad för 2308 exkl. moms samt frakt och adm.kostnad (á 65 kr)
samt godkänna rabattförslaget om 20 % från tryckeriet
10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
11 § Squidfactor
Föredragande: Agnes Emborg
Fortsatt diskussion om Squidfactor med anledning av nya förutsättningar för
samarbete. Styrelsen ställer sig fortsatt negativa till samarbete med Squidfactor.
12 § Volontärarbete
Föredragande: Agnes Emborg
Se bilaga 1.
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Styrelsen ställer sig positiva till samarbete med Stadsmissionen, med förbehåll att samarbetet
blir kontinuerligt.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Agnes Emborg att undersöka mer om samarbetet med Uppsala Stadsmission.
13 § Formulering av utredningsuppdrag kring rollfördelning i styrelsen
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussion om vad som sades under mötet med seniorskollegiet. Styrelsen bör göra en
uppdragsformulering att skicka ut till relevanta personer som kan tänkas
vilja ta sig an uppdraget.
1. Arbetsfördelning – är det rimligt
2. Förutsättning för en till arvoderad (studiebevakare)
3. Ta bort utskottsordföranden från styrelsen? Upprätta en ledningsgrupp och en styrelse?
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Agnes att formulera uppdrag och inkomma med kandidater till en
styrelseutredningsgrupp.
14 § GDPR
Föredragande: Andreas Larsson
Vi har diskuterat hur vi ska anpassa oss till GDPR tidigare. De alternativ vi har är Canons
erbjudande och Eric Nilssons erbjudande. Styrelsen bör ta beslut om vilket alternativ vi väljer
för att kunna inleda vårt anpassningsarbete.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Andreas Larsson att fortsätta föra kontakten med Eric Nilsson.
15 § Your Block
Föredragande: Andreas Larsson
Vi har infört vårt nya intranät för ämbetsmännen. För att användningen av Your Block ska
fungera optimalt behöver vi tydliggöra vem som ska ansvara för driften. Styrelsen bör därför
diskutera och ta beslut om detta.
Styrelsen beslutar
Att g e ordförande för administrativa utskottet ansvaret för Your Block.
16 § Ämbetsmannamedalj
Föredragande: Andreas Larsson
Andreas Triumf har ansökt om första gradens ämbetsmannamedalj. Andreas har varit
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ämbetsman i sex terminer. Han började som klubbverkare VT15 och har varit aktiv varje
termin sedan dess. Han har uppfyllt sitt caféobligatorium varje termin.
Styrelsen beslutar
Att t illdela Andreas Triumf ämbetsmannamedalj av första graden.
17 § Volontärbyrån
Föredragande: Matilda Lindgren
Information från möte med volontärbyrån om hur vi kan använda oss av dem i vår
verksamhet. (infoga sammanfattning Matilda).
18 § Ansökan om pengar från verksamhetsutvecklingsbudgeten
Föredragande: Vilhelm Gabrielsson
PR planerar att med hjälp från andra utskott stå vid munkens reception 2 ggr denna termin
vilket innebär att vi behöver pengar för kaffe och bullar/godsaker
Första gången, den 23:e mars bjuder Hamilton på kaffet! Den andra gången behöver vi betala
för det själva. Därför skulle Vilhelm vilja ur verksamhetsutvecklingsbudgeten begära 800kr,
med 300kr första gången och 500kr andra gången. Anledningen till varför det inte tas från
PRs egna budget är att detta ska gynna hela föreningen, då Vilhelm bjudit in folk från alla
utskott. Den 4:e april ska även VB vara med och marknadsföra inför stämman.
Styrelsen diskuterade vilken marknadsföring PR egentligen är ålagd att arbeta med. Även om
detta arbete är ett nytänkande från PR-gruppens sida är det ändå av sådan karaktär att det rör
sig om extern marknadsföring som PR är budgeterad att agera efter. Styrelsens uppfattning är
därför att utgiften bör täckas av PRs budget och att verksamhetutvecklingsbudgeten inte ska
täcka denna utgift.
Styrelsen beslutar
Att i nte bevilja ansökan om bidrag från verksamhetsutvecklingsbudgeten.
19 § Förslag om ändring av ämbetstiteln filmansvarig
Föredragande: Marcus Uppman
Sedan jag tillträdde mitt ämbete har jag insett att titeln filmansvarig leder till viss förvirring.
Många verkar tro att ämbetet går ut på att anordna filmkvällar eller liknande. I förlängningen
leder denna förvirring till svårigheter för oss att kommunicera till våra medlemmar att vi inom
JF har kompetensen att producera film. Film är en av de bästa vägarna vi kan sprida
information om vår verksamhet, men vi inom film är beroende av att folk vet att vi finns och
tar kontakt med oss för eventuella projekt. Den genomsnittlige medlemmen kommer inte läsa
ämbetesmannabeskrivningen och det är därför viktigt att titeln är tydlig.
Med bakgrund av detta anser jag att en ändring av titeln till något som bättre beskriver vårt
faktiska uppdrag är motiverat. För styrelsens övervägande föreslår jag därför en ändring av
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titeln till ”Filmskapare” alt. ”Filmproduktionsansvarig”. Jag anser att dessa titlar bättre
beskriver vad vårt ämbete faktiskt går ut på och kan underlätta i kommunikationen till
medlemmarna.
Styrelsen beslutar
Att ä ndra ämbetstiteln ”Filmansvarig” till ”Filmproduktionsansvarig”.
20 § Ansökan ur verksamhetsutvecklingsbudgeten av vokalensemblen
Föredragande: Stefany Tannous / Astrid von Heijne
Se bilaga 2.
Styrelsen diskuterar de ansökta beloppet i jämförelse med styrelsens praxis vad gäller äskning
ur verksamhetsutvecklingsbudgeten och hur rekvisitet ”medlemsnytta” ska tolkas i detta fall
som nytta för de många medlemmarna eller mer nytta för färre medlemmar. Styrelsen beaktar
även vokalensemblens nya tillkomst utvecklingsvärde.
Styrelsen beslutar
Att b evilja upp till 6000 kr ur verksamhetsutvecklingsbudgeten för ändamålet och att uppdra
åt Astrid von Heijne att sköta marknadsföring i JFs kanaler och ge bort 2 JF-presenter till
vokalensemblen i Lund.
21 § Beslut att lysa poster för aprilstämman
Styrelsen behöver besluta vilka poster som ska lysas inför aprilstämman. Lysning och kallelse
till stämman kommer göras den på söndag 18 mars.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Andreas att upprätta en lista över posterna som ska lysas på Aprilstämman.
22 § Representation
Under diplomeringsmiddagen den 21:a april är styrelsen på representationsbal i Lund.
Styrelsen behöver därför fatta beslut om vilka från JF som ska representera kåren på
diplomeringsmiddagen.
En juristgasque planeras genomföras i april. Enligt representationspolicyns punkt 1.6 framgår
att styrelsen vid juristgasquer kan fatta beslut om att betala ett antal biljetter åt
styrelsemedlemmar i representationssyfte. Styrelsen behöver besluta om det finns ett
representationssyfte i detta fall och om vi vill reservera och betala biljetter åt
styrelseledamöter, och i så fall hur många.
Styrelsen ser att det finns en skyldighet och poäng i att fråga inspektor och pro-inspektor om
de vill gå, och i så fall betala deras biljetter till gasquen. Däremot ser styrelsen inget
representationssyfte i att vara på denna gasque i och med att vi även annars respresenterar
kåren gentemot våra medlemmar.
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Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Caroline Edwall att hitta 2 representanter till diplomeringsmiddagen.
23§ Recceombud
Styrelsen beslutar
Att tillsätta Mikael Genfors till recceombud till recceveckan HT 18.
Stefany Tannous röstar blankt.
24§ Bevakningslistan
25§ Övriga punkter
- Instagram/Facebook (CE)
26 § Ordet fritt
27 § Mötets avslutande

______________________
Agnes Emborg
Ordförande
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