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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 20-03-2019
kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Anna Liliebäck
Magnus Jansson
Emelie Möller
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Shepal Omar

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.16.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutar
Att v älja Ludvig Borg till justerare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Alice Rosenfeldt
Styrelsen beslutar
Att v älja Alice Rosenfeldt till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 6/3-19 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkten är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har
gjort sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Sedan det senaste styrelsemötet har jag varit på ett andra möte med referensgruppen för kåroch nationsutredningen. Utredaren har kommit en bit med sitt arbete och det är förstås
jätteintressant att få ta del av resultatet samt att få bidra med synpunkter. Den 1 april
presenteras det slutliga av utredningen i en rapport.
Vidare har jag varit på ett andra möte med Juridiska fakultetens arbetsgrupp för skriftlig
färdighetsträning. Det var ett väldigt givande möte där vi diskuterade styrkor och svagheter
med de olika modellerna för PM-skrivande på terminerna just nu. Det känns som att vi nu
(äntligen) börjat komma igång med en ordentlig utvärdering av skrivträningen på
juristprogrammet.
Jag har också åkt Ålandsfärja tillsammans med resten av styrelsen vid vår terminskickoff! Det
var supertrevligt och ett bra sätt att både prata om återstoden av terminen och att team-builda!
Vidare har Juridiska fakulteten haft sin terminsvisa utbildningsdag. Den här gången handlade
det om rättssäker examination och omprövning. Den s.k. betygsgruppen - som jobbat med att
utreda vilka faktorer som kan påverka betygsspridningen på fördjupningskursnivå presenterade resultatet av sitt arbete, vilket var väldigt intressant. En samlad slutsats är att det
inte är någon stor spridning i betygsstatistiken mellan fördjupningskurserna vid vår fakultet.
Framför allt slogs det fast att valet av examinationsform (PM, salstenta, hemtenta etc.) inte
tycks spela någon roll för betygen.
Jag har också varit på möte med Områdesnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap.
Den största frågan rörde en eventuell omorganisering av vårt område och hur detta skulle
kunna se ut. Bakgrunden är i korthet att området består av sex fakulteter som skiljer sig
kraftigt i storlek (en av fakulteterna, den samhällsvetenskapliga, står för närmare 40% av
områdets storlek vilket skapar viss skevhet). Nämnden sa ja till att uppdra åt vicerektor att ta
fram direktiv till en utredning - bollen är med andra ord satt i rullning.
Vidare har jag varit på möte med Kårsamverkan tillsammans med Vice ordförande. Inga
jättestora frågor på agendan den här gången, men det valdes ordförande och sekreterare till
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valmötet i början av maj. Jag har också varit på studierådsmöte tillsammans med Ordförande
för studierådet.
Jag har också varit på möte med det utökade rektors ledningsråd, där Verksamhetsplanen för
Uppsala universitet 2020 diskuterades. Den största frågan rörde underprestationerna på
samtliga vetenskapsområden (d.v.s. att pengarna inte används i den utsträckning som de ska,
vilket är på väg att bli ganska allvarligt) och hur detta ska kunna bemötas.
Avslutningsvis har jag deltagit som studentrepresentant vid ett rektorsseminarium om den s.k.
STRUT:en (Styr- och resursutredningen) som rör styrning av och resurstilldelning till
universitet och högskolor i Sverige. STRUT:en är en stor fråga i universitetsvärlden just nu,
och är nu ute på remiss med sista svarsdatum i maj (för internremissen) resp. juni (för
remissvaret från Uppsala universitet till utredaren). Jag fick chansen att hålla ett föredrag som
speglar studentkårernas preliminära synpunkter, vilket var jätteroligt (och lärorikt)!
Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har mitt arbete främst bestått av allmänt administrationsgöra såsom
medlemsärenden och ekonomihantering. Jag har också jobbat en del med nyckelsystemet,
som tog lite onödigt lång tid att lösa eftersom problemet visade sig finnas bakom
tangentbordet. På mötesfronten finns Kårsamverkan (där mitt arbete med att bereda
fördelningen av studentrepresentanter för perioden 2019-2022 föredrogs),
rekryteringsgruppen för ny registeransvarig för medlemsregistret samt arbetsgruppen för
styrelsens sammansättning. Jag har dessutom bistått PJ-redaktionen med en snabbkurs i
InDesign eftersom jag kan programmet. Slutligen ska också nämnas styrelsens kickoff.
Sekreterare meddelar:
Jag har sedan förra styrelsemötet hjälpt stipendienämnden att lysa årets stipendium. Styrelsen
var också på kick-off förra helgen vilket var väldigt lyckat! Jag har också tillsammans med
ordförande för sociala utskottet arbetat med att utveckla policys och förslag till proposition i
enlighet med förra styrelsemötet.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Har kollat med sponsoransvarig i AMG om det går att få sponsor på halvvägsgasquen.
Sekretessavtal för alla på AMG har även skrivits under. Det jobbas på bra med byråerna.
Förutom detta har jag för det mesta svarat på mail och hjälpt till med AMG-uppgifter.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra meddelandepunkten upprättades har jag bland annat varit på kursföreståndarmöte
där tillåtet material på tentamen och krav på godkänt betyg i delämnen var uppe för
diskussion på agendan. Jag har även tillsammans med Magnus och Anna arbetat fram ett
underlag för arbetet med översyn av styrelsens sammansättning, där fokus till stor del låg på
Studierådets utformning. Den 12 mars närvarade jag på Jur. fak:s utbildningsdag på temat
Betygsättning på fördjupningskurser och rättssäkerhet vid examination. Vidare har jag deltagit
på Studierådets arbetsgrupp för uppföljning av fakultetens arbete mot sexuella trakasseriers
för att planera det uppföljningsevent till fjolårets #medvilkenrätt-panelsamtal som
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förhoppningsvis går av stapeln den 15:e april. Den 14 mars var det Studierådsmöte och vi
kunde enas om en väg framåt i flera aktuella frågor under våren.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har jag haft uppföljning i mina arbetsgrupper. Vi har tillsammans
med övriga aktörer för P3 utrett sommarbetet och diskuterat eventuella förbättringsförändringsmöjligheter för framtida P3 event. Jag har även fortsatt utreda policys och
korrigerat redan framlagda förslag efter åsikter från senaste styrelsemötet.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Utöver vanligt arbete som att svara på mail och dylikt så har jag sen det senaste mötet jobbat
med bokning av utskottskick-off då datum behövts bytas p.g.a. diverse strul. Nytt datum är nu
den 4/4, vilket trots att försening känns väldigt kul att det blir av. Har även avlastat media
genom att hjälpa till med fotoredigering och vattenstämpling. Utöver detta så rullar både PR
och PJ på bra.

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information: Bokföring börjar komma in men vi har fortfarande inte fått full rapportering för
året. Omsättningen för mars månad ser bra ut. Resultatet för 2018 är klart och vi går ungefär
11.000 kr plus.

11 § Renovering Jontes Stuga
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Diskussion: Alice arbetar just nu med att ta in offerter på renoveringen av stugan. Diskussion
huruvida vi ska bygga upp en skiljevägg som kommer leda till ett större förråd på
nedervåningen. Styrelsen diskuterar frågan och väljer att ta upp frågan igen när vi fått in fler
offerter.

12 § Aprilstämman
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Det är dags att planera inför aprilstämman, bland annat gå igenom vad som
behöver göras och delegera ut arbetsuppgifter.
Diskussion: Styrelsen ska gå igenom vilka poster som ska lysas och hur vi ska lägga upp
marknadsföringen. Alla styrelseledamöter uppdras att gå igenom ämbetsmannalistan med
fokus på sina respektive utskott. JF kan i marknadsföringssyfte stå och dela ut kaffe på
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Munken etc, särskilt i syfte att marknadsföra Studierådet, vars samtliga ledamöter ska väljas
på aprilstämman.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt kommunikationsansvarig att prata med PR om marknadsföring av stämman.
Att u ppdra åt samtliga styrelseledamöter att inför nästa styrelsemöte att gå igenom
ämbetsmannalistan och notera vilka poster som ska lysas.

13 § Propositioner inför aprilstämman
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Styrelsen behöver göra en inventering av vilka propositioner som ska läggas fram
för en andra läsning och vilka som ska skrivas och läggas fram för en första läsning.
Styrelsen diskuterar ärendet.

14 § Jubileumsgruppen
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Information: Styrelsen informeras om hur arbetet i jubileumsgruppen ser ut.
Styrelsen diskuterar hur arbetet bör fortlöpa under året.

15 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

16 § Övriga punkter
-

Återrapportering från arbetsgruppen för styrelsens sammansättning.
Kår- och nationsgemensam inspark.
Sponsorer till recceveckan.

17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 19.15.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Justerare
Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

