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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 09-10-2019
kl. 17:30
Närvarande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:

Magnus Jansson
Ingrid Jacobson
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Arvid Bertilsson

1 § Mötets öppnande
Magnus Jansson öppnar mötet kl. 17:17.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutar
Att välja Ludvig Borg till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 24 § Övrigt - Nästa styrelsemöte.
● Ny 24 § Övrigt - Översyn av datum för event.
● Nytt namn 16 § Jontes - 16 § Jontes och verksamhet i höst.
Styrelsen beslutar
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ordf@jf-uppsala.se
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Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från styrelsemötet 25/9 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollet från 25/9 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan sist har i huvudsak följande hänt:
● Kårsamverkan har lämnat in sitt remissvar inför revideringen av universitetets
arbetsordning
● Det första mötet med studentförsamlingen - dvs. de studenter som är med i valet av
rektor- och prorektor - har hållits i Kårsamverkans regi.
● Jag har haft ett möte med kursledningen för T6 där jag diskuterade det införda
förbudet mot seminariegruppsbyten.
● Studentsamverkan - ett mötesforum mellan kårerna, nationerna och universitetet har varit, där vi diskuterade situationen för internationella studenter.
● Möte med intendenturstyrelsen där vi bl a diskuterade öppettider.
I övrigt har jag ägnat mig en hel del åt pappersarbete och förberedelser, bland annat då jag har
dragit i ett projekt med Femjur om psykisk ohälsa bland studenter, författat en debattartikel
om studentinflytande med de andra kårerna samt förberett handlingar till seniorskollegiet.
Vice ordförande meddelar:
Wow, vilken bal det blev! Jag inledde perioden sedan förra veckan med att avsluta
jubileumsveckan med dunder och brak - först genom att hålla pubrunda för Nordisk vecka och
sedan med ordförandemöte (i samband med JURO-sammanträdet) och en storstilad
jubileumsbal! Därefter brakade saker (läs: spishäll och diskho) ihop och jag behövde rodda
lite i det tillsammans med klubbmästeriet, bl.a. kontakta försäkringsbolaget. Trots det har jag
hunnit med även att planera och rodda ett förmansnätverk, representera JF på MUKOP och
Stockholms nations höstgasque, samt dra i ett uppsamlingsheat till ämbetsmannautbildningen.
Jag har också kommit igång mer ordentligt med arbetet inför 2020 års budget samt gjort en
del löpande ekonomijobb i anledning av att balen varit.
Sekreterare meddelar:
Jag håller på att planera en ämbetsmannafest den 19/10 med Kommunikationsansvarig vilket
kommer bli jätteroligt. Utöver det har jag planerat en kick-off med mitt utskott tillsammans
med valberedningen. Jag har haft överlämning med den nya bokmästaren.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
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Jag har haft möte med åsiktsprogrammet. Studieutskottet har stått på Munken och gett ut
gratis kaffe. Jag har haft utbildningsutskottsmöte och diskuterat digitala tentor. Detta har
resulterat i att fakulteten ska skicka ut ett gemensamt utskick samt hålla en Q&A om digitala
tentor. Det är rekordmånga deltagare i uppstartsprogrammet.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har tillsammans med Vice Ordförande haft möte med PR-gruppen. Jag har även haft möte
med PR om hur kommunikationen internt går till, i nya Facebookgrupper t.ex.
Jag har även haft ett möte med PJ och ska gå på möte med marknadsföringskonventet.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Nu är balen över! Allt har gått som förväntat, jag är "over the moon"-lättad och så glad över
resultatet. Gasquegruppen och de som jag har hjälp till under själva balen var superduktiga
och alla ska ha hämtat ut medaljer. Resten av hösten trodde jag skulle vara nedförsbacke i
medvind men så blev det inte riktigt. Jontes har havererat delvis och kommer behöva ses över
ordentligt. Våra nya KVs för terminen har alla gått korrekt utbildning så nu ska bokningarna
av Jontes vara enklare att fylla upp än någonsin. Jag väntar på utvärderingar från NV och
Gasque så vi ska kunna göra lika lyckade event nästa år.
Tillsammans med ekonomerna och sympatikus håller vi på att göra om konceptet P3. Den
kommer inte gå av stapeln i vår men förhoppningsvis bli ett större event våren 2021.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen beslutar
Att t illdela Wilhelm Westberg en ämbetsmannamedalj av andra graden.
(Beslut taget 300919)

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Bokförsäljningen går bättre än motsvarande tid förra året. Även caféförsäljningen går bra.
Balen omsätter större summor än planerat. Alkoholförsäljningen går bättre än förra året.
Matförsäljningen går back jämfört med förra året.
Alla diplomander har ännu inte lyckats betala för diplon.
Går back på matförsäljningen mer än förra året.
IZettleavgifterna är högre än föregående år.

11 § Miljöarbete
Föredragande: Frida Gommel & Magnus Jansson
Bakgrund:
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Det finns enligt min mening ett behov av ett mer strategiskt tänk kring miljöarbete i Juridiska
föreningen, exempelvis genom ett antagande av en miljöpolicy eller genom att verka för att vi
som förening eller de event vi håller ska vara miljömärkta. Jag vill diskutera med styrelsen:
1. Om styrelsen delar min åsikt att miljöarbetet bör förstärkas och systematiseras?
2. Om ja - i vilka former detta bör ske. Bör exempelvis en arbetsgrupp lysas och
tillsättas på novemberstämman? Bör någon befintlig del av verksamheten ges ett
utökat uppdrag?
Diskussion:
Miljölätt - en eventuell tävling mellan olika organisationer och grupper för att göra miljötänk
till en rolig grej.
Tillsättande av en arbetsgrupp med ansvar för miljön inom JF som t.ex. kan granska vår
verksamhet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Arvid Bertilsson att skriva ett utkast till ämbetsbeskrivning för en miljögrupp.

12 § Uppföljning av dinakurser.nu
Föredragande: Arvid Bertilsson
Bakgrund:
Det uppdrogs åt styrelsemedlemmar att vidare undersöka möjligheterna att samt
konsekvenserna av ett övertagande av sidan. Vid JURO-mötet förklarade sig samtliga andra
JF-föreningar sig inte villiga att vara med och medfinansiera eller driva sidan vidare. Det är
upp till styrelsen om vi givet dessa premisser vill fortsätta att driva sidan.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt arvid att undersöka vilka möjligheter som finns för att erbjuda denna typ av
tjänst till våra medlemmar.

13 § Fortsatt ämbetsmannaskap
Föredragande: Ingrid Jacobson
Bakgrund:
De senaste stämmorna har vi fått in många nya reccar som klubbverkare, på assistentposter
och liknande. För att våra ämbetsmän ska söka andra, eventuellt mer seniora, poster till
decemberstämman borde vi tänka på sätt som vi kan uppmuntra detta.
Diskussion:
Eventuellt införa en ämbetsmannarabatt på matlådor eller t.ex. ämbetsmannasoppluncher.
Kanske anordna öppna möten där ämbetsmän från olika utskott är välkomna att delta för att
öka kunskaperna om olika ämbeten.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Magnus att upprätta lista med passande intervjuer till decemberstämman.
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14 § Övrigt ansvar
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Det behöver diskuteras i gruppen hur vi ska bemöta varandra och dela upp ansvar som inte
faller på en specifik post.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Alice att sammanställa riktlinjer för representation.

15 § Internationella studenter
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund:
JF är kår för alla studenter vid juridiska fakulteten. I praktiken har vi dock svårt att nå ut till
internationella studenter. Detta drabbar vår studiebevakande verksamhet, då vi inte har några
internationella studentrepresentanter. För att på allvar kunna vara en kår för alla studenter
anser jag att vi måste vidta vissa åtgärder, exempelvis att översätta våra centrala styrdokument
till engelska och verka för att arrangera verksamhet som når de internationella studenterna.
Finansiering av en sådan översättning ligger i Universitetets intresse så jag ska försöka se till
att kårerna får ett "internationaliseringsbidrag". Jag vill diskutera med styrelsen:
1. Om styrelsen delar min åsikt att vårt arbete mot internationella studenter bör
förstärkas?
2. Om ja - formerna för hur detta arbete ska göras. Behövs det exempelvis en
arbetsgrupp?
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Arvid att skapa en arbetsgrupp med ansvar för översättning av viktiga
dokument.

16 § Jontes och verksamhet i höst
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Köket är fuktskadat och behöver åtgärdas.
Diskussion:
Förslag på ritningar och information från hantverkaren.
Verksamheten kan preliminärt föras över till Östgöta nation för perioden då Jontes är stängt,
både café och för kvällsbokningar. Jontes kommer eventuellt vara stängt från den 16/10 eller
6/11. Arbetet förväntas ta ca 4-6 veckor.
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ordf@jf-uppsala.se
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Styrelsen beslutar
Att besluta om detta när vi fått mer information kring fakturor och från vårt försäkringsbolag.

17 § Tilldelning av ämbetsmannamedaljer
Föredragande: Ingrid Jacobson
Styrelsen beslutar
Att tilldela Ludvig Borg en ämbetsmannamedalj av andra graden.
Ludvig Borg deltog inte i beredningen av detta beslut.

18 § Fyllnadsval
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Ett avhopp av en nyvald ämbetsman (PR-assistent och fotograf) har kommit styrelsen till
handa. Det kvarstod också några vakanser från stämman. I samband med detta finns också
anledning att se över strukturen för spexgruppen då den är vakant i sin helhet.
Förslag till beslut:
Att lysa en (1) sammankallande för studieförbättrande gruppen, en (1) spexförman, en (1)
PR-assistent och en (1) fotograf.
Styrelsen beslutar
Att lysa enligt förslag.

19 § Inför Kontaktdagen
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Våra tygkassar börjar ta slut. De är attraktiva och uppskattade och det vore bra att kunna
beställa dem innan Kontaktdagen.
Förslag till beslut: Att beställa in 1000 nya tygkassar av befintlig modell.
Styrelsen beslutar
Att beställa in 1000 nya tygkassar av befintlig modell.

20 § Alumnimedlemskapsavgift
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Det har länge varit tal om att anordna en alumnisittning på Jontes för gamla engagerade, och
jag vill se till att det äntligen blir av. En save-the-date för 7 december har skickats ut och
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intresset verkar stort. Tanken är att vi med detta ska kicka igång institutet
“alumnimedlemskap” som enligt stadgarna är kopplat till en särskild medlemsavgift. Mig
veterligen finns ingen sådan avgift fastställd och att vänta med att bestämma nivån på en
sådan till stämman blir för sent för att hinna till en sittning innan årsskiftet. I inväntan på
stämmobeslut bör styrelsen fastställa alumnimedlemsavgift. Avgiften bör beakta dels att den
betalas av verksamma jurister men också att nyttan med ett sådant medlemskap idag är
förhållandevis begränsad.
Förslag till beslut: Att fastställa alumnimedlemskapsavgift till 250 kr för ett läsår.
Styrelsen beslutar
Att alumnimedlemskapsavgiften införs fr.o.m 2020.
Att en självkostnadsavgift med begränsad vinstmarginal beslutas för sittningen 2019.
Att fastställande av alumnimedlemskapsavgiften ska fastställas vid en senare tidpunkt.

21 § Verksamhetsplan 2020
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Det är dags att börja skissa på en verksamhetsplan för 2020 så att den är klar i god tid för
stämman. Vi bör diskutera några hållpunkter för den innan vi börjar arbeta med den.
Styrelsen beslutar
Att gå igenom verksamhetsplanen för 2020 tisdag 15/10 kl 17:30.

22 § Översyn av ämbetsmän och tillsättningsperioder
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Jag har under våren sett över tillsättningsförfarandet för ämbetsmän, ämbetsmannakårens
sammansättning, och ämbetsmännens mandatperioder. Det är dags att inför höststämman
diskutera om vi vill ändra något.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Magnus Jansson att undersöka möjligheterna att ändra tillsättningen och
mandatperioderna för ämbetsmännen i JF.

23 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

24 § Övriga punkter
● Lantmäteriprogrammet.
● Översyn av datum för event.
● Nästa styrelsemöte.
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25 § Ordet fritt
26 § Mötets avslutande
Magnus Jansson avslutar mötet kl. 21:02.

________________________________
Magnus Jansson, Vice ordförande
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________________________________
Arvid Bertilsson, Justerare

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

