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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 20-11-2019 kl.
17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

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

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl. 17:16.

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

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

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

5 § Adjungeringar
Adjungeringar:
● Erik Schwartz
● Edward Olsson

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 18 § Övriga punkter - Uppdatering om Jontes stuga.
● Ny 18 § Övriga punkter - Morgondagens mottagningstid.
● Ny 18 § Övriga punkter - Present till JF Stockholm.
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● Ny 18 § Övriga punkter - Uppdatering om fundraising.
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från föregående sammanträden är justerade och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll från föregående sammanträden till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan sist har i stora drag följande skett. Jag har varit på studieresa till Helsingfors med
rektors ledningsråd, där vi besökte två universitet samt deras studentkår. Det var väldigt
lärorikt och vi tog alla med oss många nya tankar och idéer från resan. Därefter har ett antal
tillställningar ägt rum; Kontaktdagen, professorsinstallationen och en bal i Göteborg för att
nämna de viktigaste.
När jag haft tid för kontorsarbete har jag ägnat ett antal timmar åt skrivande samt
telefonmöten med en arbetsgrupp i JURO som tar fram remissvaret till den nya
notarieöversynen. Översynen innebär i korthet att betygen ska väga mindre i antagningen
(vilket JURO tycker är bra) samt att akademiska studier inte längre ska vara meriterande.
Därutöver har jag jobbat mycket med förberedelser inför släppet av stressenkäten, bland annat
för att se till att nyckelpersoner från fakulteten kan delta. Jag har även varit i löpande kontakt
med de andra juridiska föreningarna i Sverige samt Cecilia Natvig vid Juridiska biblioteket
med anledning av Juno-avtalet. Avslutningsvis har jag, tillsammans med de andra
kårordförandena i Uppsala skickat in en artikel om utbildningspolitik till UNT, som med stor
sannolikhet kommer att publiceras i dagarna.
Vice ordförande meddelar:
De senaste två veckorna har präglats av representation - mot universitetet (på Gustav II
Adolf-firandet), mot JURO (på JF Göteborgs årsbal) men kanske framför allt gentemot våra
medlemmar, då jag visat upp JF på Munken och JB i samband med att ansökningsperioden till
decemberstämman öppnat samt varit med på vår monter på Kontaktdagen. Jag var också med
på Kontaktdagens bankett och fick, som bolagets styrelseordförande, äran att hålla tal
tillsammans med Max Nordin från ELSA. Dessutom har jag planerat inför arbetsresan med de
andra kårerna till Lund dit jag åker nu på torsdag. I övrigt - i den mån ovanstående inte tagit
all tid - har tiden mest ägnats åt löpande förvaltning.
Sekreterare meddelar:
Jag har representerat juridiska föreningen på Kontaktdagen i vår monter och även på den
efterföljande banketten. Jag har delat ut kaffe på juridiska biblioteket och marknadsfört vår
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kommande föreningsstämma. Tillsammans med valberedningen och PR har kallelsen för
stämman publicerats och nu arbetar jag med att samla alla stämmohandlingar inför att de ska
publiceras i helgen.
På tisdag representerar jag juridiska föreningen tillsammans med Frida på Anders
Wall-föreläsningen med efterföljande mingel, vilket säkert blir mycket trevligt.
Jag har bokat in ett möte med vår arkivarie för att utvärdera arkivarieposten inför 2020.
På fredag kommer jag tillsammans med ordförande för föreningen Samhällsvetarna, vice
ordförande för Uppsala Politicesstuderande, vice ordförande för Uppsalaekonomerna och vice
ordförande för Medicinska föreningen i Uppsala ha ett möte inför Professorskampen 2019.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Studierådet har haft ett möte där JUNO-avtal, öppettider och annat har diskuterats.
Studieförbättrande har haft ett möte där nästa termins evenemang har planerats. Den nya
sammankallande i gruppen har också fått en introduktion. Jag har representerat på
kontaktdagen och efterföljande bankett samt stått på Munken tillsammans med Magnus och
representerat inför stämman. Jag har medverkat på den seminarieserie som utskottet driver
tillsammans med ELSA. Jag har även upprättat en plan för det sista som behöver
sammanställas för åsiktsprogrammets utkast.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sen senaste mötet har jag skrivit PM. Det har tagit lite mer tid än vanligt men saker har rullat
på ganska fint i utskottet ändå. Reccekommittén höll temasläpp, det var lyckat. Vi har en
uppgörelse med Göteborg så det kan vi nu lägga bakom oss och halvvägsgasquen gick av
stapeln. Summa sumarum - två lyckade veckor.
Fundraisern ligger ofrivilligt på is. Vi hade ett möte igår och ska nu sätta oss ner och lösa de
sista problemen inför eventet. Jag rekar konstant efter ersättare inför decemberstämman och
det veerkar som om det kanske kommer lösa sig till våren för alla mina poster. I helgen är det
bal i Stockholm och ingen är mer taggad än jag!
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan sist så har jag arbetat på som vanligt. Det har varit förberedelse inför stämman och ett
arbete med utskottets arbetsordning och kommunikationsplan. Jag har även varit med och
representerat föreningen på kontaktdagen samt närvarat på den efterföljande banketten. Allt
har gått på bra.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen beslutar
● Att delta som medarrangörer för Självförsvarskurs för kvinnliga studenter i Uppsala
tillsammans med Uppsalaekonomerna, Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och
naturvetarkår, Kuratorskonventet och Farmacevtiska studentkåren.
(Beslut taget 191112)
● Att g odkänna den reviderade versionen av ämbetsbeskrivningen till miljörådet.
(Beslut taget 191110)
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10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Bilagor:
RR 20191030
Ekonomisk rapport 201910
Information:
Högre alkoholförsäljning än föregående år, lägre caféförsäljning vilket delvis kan förklaras av
flytten till Östgöta nation. Likviditeten är tillräcklig för framtida förväntade kostnader.

11 § Handlingsplan till Göteborgs nation
Föredragande: Frida Gommel och Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Göteborgs nation har valt att stänga av Juridiska föreningen på grund av det rasistiska
beteende som gästerna på diplomeringsmiddagen utsatte nationens personal för.
Avstängningen kommer att ligga kvar fram till dess vi har tagit fram en handlingsplan för hur
vi ska förhindra att samma sak sker igen. Då gästerna inte var “våra” utan Juridiska
fakultetens bör även de vara involverade i arbetet med handlingsplanen. Dekan Mattias
Dahlberg är insatt i vad som har skett och ser, liksom vi, allvarligt på det beteende som
nationens personal utsattes för.
Förslag till beslut:
Att uppdra åt ordförande i sociala utskottet att ta fram ett utkast till handlingsplan.
Att utkastet skall diskuteras och eventuellt kompletteras efter dialog med Juridiska fakulteten.
Diskussion:
Hur ska vi fortsätta vårt samarbete med juridiska fakulteten på bästa sätt? Eventet är till stor
del för personer som inte är eller har varit medlemmar i Juridiska föreningen. Förslag på hur
JF och juridiska fakulteten skulle kunna dela solidariskt på ansvar och kostnader i framtiden.
För att visa våra framtida avtalspartners att vi lärt från händelsen på Göteborgs nation har vi
stramat upp våra rutiner och bytt mandatperiod för halva gasquegruppen så att det alltid ska
finnas ämbetsmän med rutin och erfarenhet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt ordförande för sociala utskottet att ta fram alternativ till handlingsplaner för
relevanta parter.
Att alternativen skall diskuteras och eventuellt kompletteras efter dialog med Juridiska
fakulteten.

12 § Kommunstyrelsen
Föredragande: Frida Gommel
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Bakgrund:
Den 3/12 sammanträder alla kårordföranden samt 1Q:s på nationerna med kommunstyrelsen
för att diskutera studentrelevanta ärenden. Det är ett väldigt bra forum för oss påverka
kommunen i frågor som är viktiga för juriststudenter. På agendan är hittills studentbostäder
och trygghet runt campus- och studentområden. Finns det någon fråga/åsikt som styrelsen vill
att vi ska lyfta på mötet?
Diskussion:
Trygghet kan skapas på fler sätt än väktare, t.ex. belysning och underhåll av icke-asfalterade
vägar, t.ex. gångvägarna genom ekonomikumparken. Trygghetsfrågan har tidigare lyfts men
inte med märkbart resultat.
Studentrabatt på UL.
I framtiden skulle det uppskattas att få information om mötet vid en tidigare tidpunkt då vi vill
kunna be våra medlemmar om vilka frågor de tycker är viktiga och skulle vilja lyfta.

13 § Val av ordförande samt vice ordförande för JURO
Föredragande: Frida Gommel och Arvid Bertilsson
Bakgrund:
På JURO:s årsmöte den 23:e november kommer en ordförande och en vice ordförande för
JURO att väljas. Konkurrensval kommer att ske om posten som ordförande (se bilagor). Inför
valet vill vi inhämta styrelsens åsikter.
Bilagor:
Ansökningar ordförande JURO
Ansökningar vice ordförande JURO
Diskussion:
Fokus på ordförandeposten i JURO bör ligga på studiebevakning, delvis för att fortsätta den
utveckling JURO haft den senaste tiden men även för att stötta de föreningar inom JURO som
ännu inte erhållit kårstatus.

14 § Förslag till medlemsavgifter
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
På den ordinarie stämman på höstterminen bör beslut tas om storlek på medlemsavgift. Detta
har hittills inte gjorts utom via budgeten. För tydlighetens skull bör dessa lyftas ut ur
dagordningen och styrelsen bör föreslå storlek på avgifter.
Förslag till beslut:
Att föreslå stämman en ordinarie medlemsavgift på 150 kr för hela studietiden vid juridiska
fakulteten.
Att föreslå stämman en stödmedlemskapsavgift på 50 kr per termin.
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Att föreslå stämman en alumnimedlemsavgift på 250 kr per läsår.
Styrelsen beslutar
Att f öreslå stämman en ordinarie medlemsavgift på 150 kr för hela studietiden vid juridiska
fakulteten.
Att f öreslå stämman en stödmedlemskapsavgift på 50 kr per termin.
Att f öreslå stämman en alumnimedlemsavgift på 250 kr per verksamhetsår.

15 § Offert för tryck av Press Judicata
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Som styrelsen tidigare informerats om har tre offerter för tryck av Press Judicata inkommit.
Bilagor: Offert Alatryck del 1, Offert Alatryck del 2, Offert Cicero, Offert Exakta
Förslag till beslut:
Att anta offerten från Cicero Tryck.
Styrelsen beslutar
Att anta offerten från Cicero Tryck.

16 § JF:s ledamöter i Kontaktdagen AB:s styrelse
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Kontaktdagens VD har funderat på hur man kan göra styrelsen mer aktiv och engagerad än
vad den varit. En idé är att se över vilka poster som styrelseuppdragen är knutna till, och
kanske involvera avgångna ledamöter så att man sitter mer än ett år, för att stärka
kontinuiteten.
Diskussion:
Behovet av kontinuitet. Eventuell problematik att ha ett ämbete som i teorin sträcker sig två år
då det är en stor möjlighet att någon på en styrelsepost kommer åka på utbytesstudier eller ta
examen året efter styrelseposten.
Problem kring en maktöverföring från en aktiv JF-styrelsemedlem till en inte längre aktiv f.d.
styrelsemedlem.
Om problemet ligger i en bristande återkoppling från ledningsgruppen till styrelsen borde
kommunikationen vara fokus för en förbättringsåtgärd. Eventuellt skriva om arbetsordningen
- antingen styrelsens eller ledningsgruppens.
En arbetsfördelning mellan Vice och AMA, ligger dock mest på AMAs bord.

17 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.
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18 § Övriga punkter
●
●
●
●
●

Uppdatering om fundraising.
Professorskampen.
Uppdatering om Jontes stuga.
Morgondagens mottagningstid.
Present till JF Stockholm.

19 § Ordet fritt
20 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl. 19:04.

________________________________
Frida Gommel, ordförande
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