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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 25-09-2019
kl. 17.15.
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Frida Gommel
Magnus Jansson
Ingrid Jacobson
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Arvid Bertilsson
Alexis Hekmatfar

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl. 17:13.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Alexis Hekmatfar
Styrelsen beslutar
Att välja Alexis Hekmatfar till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick en vecka i förväg i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6 § Fastställande av föredragningslista
● “Kvinnlig jämlikhetsansvarig” flyttas från 20 § Övrigt till 18 § Kvinnlig
jämlikhetsansvarig.
● Ny 20 § Övrigt - Ständiga medlemmar.
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Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från styrelsemöte 11/9 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollet från 11/9 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra mötet har jag för det första förberett och hållit en utbildning för mina
terminsskyddsombud, något som det även framgår av verksamhetsplanen att ordförande ska
jobba för att utveckla. Det känns som att det blev ett hyfsat lyckat resultat. Vidare har jag haft
ett möte i fakultetsnämnden där vi bl a diskuterade den revidering av universitetets
arbetsordning som tidigare har varit på tal. Under tisdagen den 17:e höll jag en presentation
för bland annat rektor och prorektor om studenternas åsikter om regeringens
utbildningspolitik. Jag och vice ordförande haft ett möte med kårsamverkan där vi bl a
beslutade att utreda frågan om ett gemensamt åsiktsprogram för den nya föreningen. Sist men
inte minst har en hel del tid ägnats åt stämman och den efterföljande
ämbetsmannautbildningen, som i mitt tycke båda två blev väldigt lyckade.
Vice ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag deltagit på sammanträden med Kårsamverkan och
föreningen USMOS (en samarbetsförening mellan kårerna och Kuratorskonventet som
hanterar vårt gemensamma medlemsregister och avtalen med Mecenat och Studentkortet)
samt träffat föreningen Uppsalaekonomerna inför ett ev. samarbete med Folkuniversitetet.
Mest tid har dock gått åt att planera inför en lyckad septemberstämma,
ämbetsmannautbildning och kickoff som alla gick av stapeln i lördags. Jag har också så smått
börjat arbetet med att förbereda 2020 års budget.
Sekreterare meddelar:
Jag har haft ekonomimöte med Magnus där vi diskuterade inkomsterna och utgifterna för det
administrativa utskottet. Jag har utöver det gjort en bokinventering och beställt böcker samt
varit sekreterare på septemberstämman.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Cederquist har delat ut smoothies på Munken, Linklaters har delat ut bullar och kaffe på
Munken och jag har haft ett möte med Hamilton om fortsatt samarbete.
Ordförande för studierådet meddelar:
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

3(7)

2019-09-25

Jämte den löpande verksamheten har jag tillsammans med studiebevakaren varit på
fakultetsnämndsmöte där vi bland annat diskuterat revidering av Uppsala Universitets
arbetsordning.. Vi har även haft studierådsmöte där utskottet har beslutat om ett antal frågor
att driva under terminen, däribland kopplingskrav på T3, ordförandegrupper på T1 och
digitala tentamen. Jag har även skrivit en artikel till PJ för studierådets räkning, samt förberett
presentation för ett studiebesök av lärare från Myanmar. Jag har även lagt ner tid på
stressenkäten och arbetsgruppen för åsiktsprogrammet, samt återkopplat med vice ordförande
för studierådet vad gäller den studieförbättrande verksamheten, speciellt ett potentiellt
samarbete runt en seminarieserie med ELSA.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Vi är nu mitt i Jubileumsveckan och det flyter på bra. Alla mina arbetsgrupper har mer eller
mindre involverats i arbetet för balen och alla tummar hålls inför lördagen. Jag har arbetet
mer än vad som krävs av en ordf.soc. den här månaden men det har i huvudsak varit roligt.
Juro kommer tas väl om hand om när de kommer och jag har även involverat icke-ämbetsmän
i vissa delar.
Efter balen kommer fokus läggas på att genomföra klubbverkarutbildning och få alla de nya
från båda april och september att bli ansvariga utskänkare. Jag ska även skriva en utvärdering
av Jubileumsveckan så det blir en enklare överlämning i framtiden.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan senast så har jag arbetat med jubileumsgruppen inför jubileumsveckan. Jag har även roddat med
merchandise med merchandise, foto och film.
Utöver det så har det varit mycket förfrågningar från andra organisationer via mail angående att
kommuniceras via våra kanaler utan att det nödvändigtvis har kunnat hänföras till vår medlemsnytta.
Har också haft en del möten samt planerat upplägg inför hösten.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information:
Alkoholförsäljningen har gått upp jämfört med föregående år, kostnaderna för badrummet och
den nya väggen är upptagna i budgeten. Ökade balintäkter jämfört med föregående år, men
kostnaderna har inte tagits upp i budgeten än. Ökat inköp av böcker i år jämfört med
föregående år, dock är detta inte ett tecken på en ökad bokförsäljning utan detta är ett resultat
av att vi tidigare år sålt av från lagret och inte från nyinköp.
En mer fullständig rapport kommer nästa styrelsemöte, då september månad avslutats och
balkostnaderna samt recceslabben redovisats.
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11 § Utvärdering av Slack
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund:
På styrelsemötet 11/9 beslutades att styrelsen skulle använda Slack under en tvåveckorsperiod
för att testa på hur det fungerar med styrelsearbetet.
Förslag på diskussion: Hur har det fungerat? Vill vi fortsätta? Vilka överenskommelser gäller
kring exempelvis svarsfrekvens samt vilka ämnen som ska tas upp på Slack respektive mail?
Diskussion
Det har varit svårt att få notifikationer för de flesta medlemmar i styrelsen, vilket har lett till
svårigheter i kommunikationen. Även svårigheter att följa svaren i och med att varje fråga blir
en egen tråd som man sen måste gå tillbaka till när någon i styrelsen svarar.
Styrelsen beslutar
Att i nte använda Slack för kommunikation inom styrelsen.

12 § Propositioner
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Jag har utrett ett antal aktuella propositioner inför novemberstämman, där vissa behöver
mindre jobb och andra mer: införande av verksamhetsrevisor, styrelsens befogenhet att
utesluta medlemmar, och karenstid för avslagna propositioner. Eftersom vissa behöver en hel
del merarbete finns det anledning att redan nu bedöma hur vi ska gå vidare med dem.
(Bordlagd styrelsemöte 11/9).
Se bilagor: Proposition karenstid, Proposition uteslutning av medlemmar, Proposition
verksamhetsrevisor.
Diskussion:
Gällande styrelsens möjlighet att utesluta medlemmar bör ordalydelsen vara väldigt snäv och
gälla i det fall en medlem blivit dömd för brott mot annan.
För de fall att ett ärende tas upp på stämman borde de involverade få vara anonyma för de fall
att ärendet är känsligt, inte endast särskilt känsligt.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Magnus att göra vissa ändringar i texten i proposition om uteslutning av
medlemmar, i enlighet med den förda diskussionen.
Att gå vidare med proposition om verksamhetsrevisor enligt nuvarande lydelse.
Att i nte gå vidare med proposition om karenstid.
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13 § Övertagande av dinakurser.nu
Föredragande: Ludvig Borg
Bakgrund:
Skaparna av dinakurser.nu har frågat Juridiska föreningen om vi vill ta över driften av
hemsidan dinakurser.nu eftersom skaparna tar examen till årsskiftet.
Diskussion:
Det skulle eventuellt involvera många utskott och även andra lärosäten. Extrajobb till att
ändra det till en av JFs sidor. Viss servicekostnad per år, dock i nuläget låg.
Riktar sig mer till studenter på högre terminer, vilket är terminer Juridiska föreningen inte har
riktat sin verksamhet mot specifikt.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram erbjudandet för JURO och låta Ingrid Jacobson och Arvid Bertilsson kolla
närmare på ett eventuellt övertagande.

14 § Tilldelning av ämbetsmedaljer
Föredragande: Ingrid Jacobson
Styrelsen beslutar
- Att tilldela Linda Larsson en ämbetsmannamedalj av andra graden.

15 § Press Judicata
Föredragande: Magnus Jansson & Ludvig Borg
Bakgrund:
Från och med 2020 kommer Mecenat inte längre att stå för tryckkostnaderna för Press
Judicata, vilket kan medföra en kostnadsökning på upp till 180.000 kr, sett till tidigare års
budgetar. PJ kommer alltså gå från att bli en indirekt nettointäkt eller i vart fall
kostnadsneutral (genom annonser från samarbetspartners) till att bli en stor nettokostnadspost.
Styrelsen behöver diskutera vad vi vill göra med PJ i god tid inför förhandlingar med
samarbetspartners: satsa på tidningen och göra kostnaden motiverad? Digitalisera? Eller t.o.m.
lägga ner den?
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Magnus Jansson och Ludvig Borg att utreda förutsättningarna för att publicera
Press Judicata digitalt.

16 § Medaljreglemente
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
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Med hjälp av synpunkter från förra styrelsemötet finns nu ett omarbetat utkast till
medaljreglemente, som föreslås träda i kraft fr.o.m. vårterminen 2020.
Se bilaga: Förslag till nytt medaljreglemente.
Styrelsen beslutar
Att upphäva 17-18 §§ i medaljreglementet.
Att f örklara ovanstående beslut omedelbart justerat.
Att anta ändrat medaljreglemente enligt förslag.

17 § Revidering av Riktlinjer om Seniorskollegiet
Föredragande: Frida Gommel
Förslag till beslut:
Att ändra lydelsen i Riktlinjerna för seniorskollegiet under rubriken 8 (Förmåner som
tillkommer ledamot av Seniorskollegiet) första stycket, så att lydelsen blir som följer:
”Ledamot av Seniorskollegiet äger rätt att erhålla anmodan till Juridiska föreningen i
Uppsalas årsbal. Samtliga ledamöter ska anmodas utan sällskap och betala ordinarie pris för
icke-medlem av kåren för balbiljetten.”
Se bilagor: Riktlinjer seniorskollegiet, Revidering av riktlinjer om seniorskollegiet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Frida Gommel att ändra lydelsen till “Samtliga ledamöter ska anmodas utan
sällskap och efter examen betala ordinarie pris för balbiljetten”.

18 § Kvinnlig jämlikhetsansvarig
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Magnus Jansson är för närvarande JF:s enda jämlikhetsansvarig, men då det i vissa situationer
kan vara bra med en kvinnlig jämlikhetsansvarig, eller då vissa personer hellre pratar med en
kvinna behöver en sådan väljas.
Styrelsen beslutar
Att välja Alexis Hekmatfar till jämlikhetsansvarig för juridiska föreningen.

19 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
● Klimatlätt.
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● Styrelsens medverkande i kontaktdagen.
● Ständiga medlemmar.

21 § Ordet fritt
22 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl. 18:31.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

