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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 17-04-2019 kl.
17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

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

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.21.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Shepal Omar
Styrelsen beslutar
Att v älja Shepal Omar till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
Adjungeringar:
- Frida Gommel
Styrelsen beslutar
Att a djungera Frida Gommel.
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6 § Fastställande av föredragningslista
-

Punkten 11 § ska innefatta även William Örtengrens ansökan om en
ämbetsmannamedalj av första graden.
Ny punkt 16 § “Förhållningsregler för gasqueanordnare”
Ny punkt 17 § “Jubileumsgruppen”
Ny punkt 18 § ”Probleminventering efter enkätundersökning bland ämbetsmän”
Ny punkt 19 § “Nästa styrelsemöte”

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 3 april 2019 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 mötet har det varit en hel del representation för min del. Först ut var
Råbiffen som arrangeras av Uppsala studentkår och som i år inföll den 4 april. Det var en
väldigt trevlig sittning där JF genom mig och vice ordförande knöt värdefulla kontakter med
nationerna!
Vidare har jag varit på några möten, bl.a. ett möte med dekanus Mattias Dahlberg där jag
uppdaterade honom om vad som är på gång i JF. Vidare diskuterade vi en eventuell översyn
av fakultetens arbetsordning i framtiden, möjligheten för JF att vara med vid
promotionsceremonier och gratulera de nya doktoranderna, samt möjligheten att göra
Kontaktdagen undervisningsfri framöver.
Jag har också varit på workshopmöte med Kårsamverkan på Gotland. Vi diskuterade framför
allt kårsamverkans framtid, men också fördelning av centrala studentrepresentantuppdrag
mellan kårerna och några praktiska förutsättningar för att kunna tillsätta en samordnare för
Kårsamverkan med start HT 2019. Mer om kårsamverkans framtid under punkten nedan.
Jag har också varit på JURO-möte i Lund tillsammans med ordförande för studierådet, och
representerat JF på Lundabalen tillsammans med resten av styrelsen. Det var en väldigt trevlig
och välordnad bal och ett bra JURO-möte! Mer om mötet under punkten nedan.
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Slutligen har jag vid tiden för styrelsemötet varit med och modererat paneldebatten om
fakultetens arbete mot sexuella trakasserier till följd av #medvilkenrätt. I skrivande stund kan
jag inte säga något om utfallet av paneldebatten, men min förhoppning är att det kommer att
bli en bra och givande diskussion!
Vice ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag jobbat mycket med samarbetet med de andra kårerna och
förberett - och deltagit på - internatet på Gotland där kårerna gemensamt diskuterade hur
samarbetet ska utvecklas. Hur man ska utse de mest centrala studentrepresentantuppdragen
samt frågan om en eventuell gemensamt arvoderad administratör för Kårsamverkan var de
stora knäckfrågorna, och man kom en bit på vägen även om processen inte är helt färdig än.
Utöver det har perioden präglats av representation: först på Uppsala studentkårs
råbiffssittning, sedan på "MUKOP" - ett nytt arrangemang med syfte att skapa gemenskap och
kontaktytor mellan kårpresidialer och nationernas kuratorer, som dock blev mindre än
beräknat pga manfall framför allt bland nationerna - och slutligen på JF Lunds vårbal, vilket
såklart var en upplevelse utöver det vanliga. Efter vårbalen har arbetet med bokslutet
intensifierats och slukat det mesta av min tid.
Sekreterare meddelar:
Jag har sedan förra styrelsemötet arbetat klart med årets stipendium, kallat till aprilstämma
och haft lite övriga administrativa uppgifter. Jag har också varit med styrelsen i Lund på JF
Lunds vårbal. Det var väldigt roligt och kul att få träffa JF Sverige igen.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra styrelsemötet, har AMG tillsammans med PR jobbat med en prislista för
marknadsförings sammanhang. Samt startat ett fundraising-projekt för jontes. Utöver detta så
har jag svarat på mail och dylikt. AMG rullar annars på i sin vanliga takt.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan förra mötet har jag deltagit i JURO-möte i Lund. Viktiga frågor inkluderade processen
med MUCF-bidrag där vi fått i uppdrag att reka efter en lämplig kandidat att bistå
JURO-ordförande i föreningsharmonisering, register- och GDPR-frågor samt
ansökningsprocess. Även frågor om rättssäker examination, i synnerhet med hänsyn till
digitala tentamina, var uppe för diskussion. På kvällen deltog jag tillsammans med resten av
styrelsen på JF:s lundabal.
Jag har även varit behjälplig med anordnandet av paneldebatten om uppföljning av
#medvilkenrätt tillsammans med FEMJUR där Ordförande för JF och Ordförande Emerita för
FEMJUR var moderatorer. paneldebatten blev väldigt lyckad, mycket tack vare Ordförande
för JF och resten av Studierådets arbetsgrupp för uppföljning av fakultetens arbete mot
sexuella trakasserier.
I övrigt har jag lämnat in PM förra fredagen vilket har föranlett en paus från styrelse- och
utskottsarbete. Jag planerar att förlägga arbetet att komma i kapp till påsken som är
undervisningsfri.
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan senaste mötet har jag fortsatt mitt upptagande av offerter till renoveringen av Jontes.
Fortfarande inte landat i en byggfirma men arbetet går framåt och jag börjat få en tydligare
bild av vad som ska göras. Hela styrelsen var på representaion i Lund, vilket var mycket
trevligt. I övrigt arbetar mina grupper på med sina respektive projekt, recceveckans
funktionärer är tillsatta och gasquegruppen jobbar för fullt med 175-års balen.
Kommunikationsansvarig meddelar:
-

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information: Årsbokslutet landade inte på ett plusresultat som vi hade trott utan landar på ett
minusresultat. Själva verksamheten i sig går inte back utan vår investeringar.

11 § Ämbetsmannamedalj
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Sandra Ekström har ansökt om ämbetsmannamedalj av första och andra graden.
Sandra har innehaft följande ämbeten i Juridiska föreningen i Uppsala:
Recceassistent HT12 (VT12 och HT12)
Vice skattmästare (VT12)
Skattmästare (HT12)
Valberedningsledamot (VT13)
Klubbverkare (HT14 och VT15)
Vice recceförman HT16 (VT16 och HT16)
William Örtengren har också ansökt om en ämbetsmannamedalj av första graden. William har
innehaft följande ämbeten i Juridiska föreningen i Uppsala:
Pubmästare (VT16-VT17)
Filmansvarig (HT 17)
Vice-IT-ansvarig (VT 18)
Ledamot av studierådet (HT 18-VT 19)
Styrelsen beslutar
Att t illdela Sandra Ekström en ämbetsmannamedalj av andra graden.
Att t illdela Sandra Ekström och William Örtengren en ämbetsmannamedalj av första graden.
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12 § Uppföljning av verksamhetsplan
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Styrelsen behöver följa upp verksamhetsplanen för 2019 och vilka åtgärder som
behöver vidtas under resten av verksamhetsåret.
Styrelsen diskuterar ärendet för fortsatt uppföljning.

13 § MUCF bidrag
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid helgens JURO-möte i Lund framkom att några föreningar i JF Sverige i
dagsläget inte kan tillhandahålla utdrag ur medlemsregister på sådant sätt att vi tillsammans
kan söka MUCF-bidrag till JURO. Vi diskuterade till följd av detta den fortsatta processen för
att söka bidraget och framför allt hur vi får till en långsiktighet i det här arbetet.
MUCF-bidraget har diskuterats i JURO i flera år nu, men utan att vi nått fram till att kunna
söka bidraget. Ordförande för JURO föreslog att vi tillsammans tillsätter en person som kan
bistå ordförande för JURO i ett mera långsiktigt arbete med MUCF-bidraget. Dessa två får då
i uppdrag att inför det sista mötet med JURO 2019, i november i samband med balen i
Stockholm, lägg fram ett utkast till ansökan för JUROS räkning, eller liknande. Eventuellt kan
denna extra person dock innebär något ökade kostnader för JURO 2019, om vederbörande ska
kunna gå på något möte och kanske få gå på någon bal som tack för nedlagt arbete.
Jag vill diskutera hur styrelsen ser på det, samt i övrigt hur vi går vidare i MUCF-frågan.
JF ställer sig bakom den extra posten för JURO och en eventuell kostnadsökning på ca
1000kr.

14 § Kårsamverkans framtid
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid workshopen med Kårsamverkan på Gotland diskuterades huvudsakligen
Kårsamverkans framtid. Jag och Magnus vill återkoppla till er om utfallet av diskussionerna.
Styrelsen diskuterar ärendet. Presidiet kommer ha en informationspunkt om detta på stämman.

15 § Verksamhetsberättelse 2018
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi behöver godkänna verksamhetsberättelsen för 2018 innan den går ut med
handlingarna till aprilstämman. Förslag bifogas.
Att l ägga fram verksamhetsberättelsen för 2018 till aprilstämman efter gjorda ändringar.
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16 § Förhållningsregler gasqueanordnare
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Styrelsen har tidigare diskuterat behovet av att ha vissa allmänna
förhållningsregler till gasqueanordnare och toastmaster. Alice har tagit fram ett utkast.
Styrelsen går igenom och diskuterar frågan. Alice kommer redigera dokumentet och
återkomma med ett färdigställt dokument.

17 § Jubileumsgruppen
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Då jubileumsgruppens sammansättning inte har verkat i enlighet med
utgångspunkten borde den förslagsvis upplösas. Förslagsvis ska Ludvig och Alice samordna
berörda ämbetsmän i JF för fortsatt arbete.
Styrelsen beslutar
Att u pplösa jubileumsgruppen.

18 § Probleminventering efter enkätundersökning bland
ämbetsmän
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Alice har tagit fram en anonym enkät med frågor både kring personens
förväntningar sitt ämbete och deras uppfattningar om JF som förening.
Styrelsen går igenom enkätsvaren och diskuterar frågan. Styrelsen planerar att införa ett
nyhetsbrev om vad som händer inom JF och se över caféverksamheten.

19 § Nästa styrelsemöte
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Nästa styrelsemöte infaller 1 maj 2019.
Styrelsen beslutar
Att flytta styrelsemötet den 1 maj till den 8 maj 2019 kl. 14.30.
Att ställa in styrelsemötet den 15 och 29 maj 2019.
Att preliminärboka 20 maj 2019 kl. 17.00 för ett sista styrelsemöte för vårterminen.

20 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
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21 § Övriga punkter
-

Renovering Jontes
Samarbetsavtal

22 § Ordet fritt
23 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 20.23.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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______________________
Morgan Ödman
Justerare
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