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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 04-12-2019
kl. 17.15
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:

Frida Gommel
Magnus Jansson
Ingrid Jacobson
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl. 17:33.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Magnus Jansson
Styrelsen beslutar
Att v älja Magnus Jansson 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

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny § 23 Övriga punkter - Tröjor och inköp.
● Ny § 23 Övriga punkter - Gåva till Östgöta nation.
● Ny § 23 Övriga punkter - Uppsalaekonomernas brännbollsturnering.
Styrelsen beslutar
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Att fastställa föredragningslistan med revideringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från styrelsemötet den 20/11 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokoll från den 20/11 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan sist har jag i stora drag ägnat mig åt följande, utan inbördes ordning:
En del tid har gått åt inför valet av dekan och prodekan. Jag har haft möten med både
valberedningens ordförande (Daniel Stattin) och vår representant i valberedningen (Julian
Kaijser). Det har som bekant även varit val i JURO, där Minna Åström från JF Örebro valdes
till ordförande och Isak Nyman, JF Lund, valdes till vice ordförande. Därutöver har jag inom
ramen för JURO också arbetat mycket dels med den remiss med anledning av
notarieöversynen som vi gemensamt författar, dels en debattarikel som vi förhoppningsvis
kommer att släppa i samband med att remisstiden går ut. Arbetsgruppen för notarieöversynen
kommer att ha telefonmöte om detta tisdag morgon, så jag vet mer då. Vi har haft ett
Kårsamverksammanträde där rektor till vår stora glädje gästade. Jag har även varit på möte
med fakultetsnämnden, där bland annat Juno-avtalet var uppe men mest som en
informationspunkt. I övrigt var veckan tämligen lugn, och gav mycket utrymme för
förberedelser inför stämman och andra möten. Söndagens stämma var i sig var, enligt min
personliga åsikt, något av en succé, då nästan alla poster fylldes. Kul att välkomna den nya
styrelsen!
Denna vecka kommer att bli intensiv. I skrivande stund har jag just varit på ett möte med
intendenturstyrelsen där bland annat frågan om öppettider var uppe. Det ser med stor
sannolikhet ut som att vi kommer att få igenom stora delar av våra krav, vilket är väldigt
positivt. Strax ska jag på UUFS "påskrivnings-jippo", vilket är både efterlängtat och roligt.
Jag har även ett antal möten och event inplanerade denna vecka, som jag inte finner utrymme
att redogöra för här i någon större omfattning. Bland de viktigare händelserna är såklart
panelsamtalet om stress, som går av stapeln på torsdag. Även torsdagens sammanträde med
studentsamverkan är värt att nämna. Där ska vi bland annat diskutera den nya översynen av
studenthälsan samt sätt för att främja studentengagemang. Jag kommer även att få tillfälle att
presentera utvalda delar av stressenkäten, vilket känns bra och viktigt.
Vice ordförande meddelar:
Dagen efter föregående styrelsemöte åkte jag ner till Lund för att, tillsammans med
representanter från Uppsala studentkår, Uppsala teknolog- och naturvetarkår och
Farmacevtiska Studentkåren, besöka Lunds universitets studentkårer och inhämta kunskap
inför bildandet av Uppsala universitets förenade studentkårer (UUFS). Vår bedömning är att
resan var givande, framför allt för att få en överblick över "do:s and don't:s" i såväl struktur
som kultur. Just UUFS har också präglat sista veckan då jag jobbat en del med UUFS
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styrdokument samt deltagit på den högtidliga påskriftsceremonin på Carolina Rediviva. Ett
styrelsemöte med Kontaktdagen AB har också hunnits med, med fokus på utvärdering samt
planering inför rekryteringen av ny ledningsgrupp.
Än viktigare är kanske dock Decemberstämman - där jag medverkat i förberedelserna och
såklart under själva stämman, där vi tillsatte en ny halv styrelse och så gott som samtliga lysta
ämbeten.
Övrig ledig tid har gått åt till löpande förvaltning samt arbete med utskottens arbetsordningar
varav några äntligen är färdiga.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har jag tillsammans med Frida, Arvid, Alice och Ludvig representerat JF
Uppsala på JF Stockholms årsbal på Hasselbacken i Stockholm. Jag har haft ett möte med JFs
arkivarie och diskuterat ämbetets inriktning och budget inför verksamhetsåret 2020. Jag har
blivit invald i Iustus förlags styrelse och suttit med på mitt första styrelsemöte, detta kommer
utvecklas nedan. Inför stämman på söndag arbetar jag med den administrativa sidan av
stämman, förbereder protokoll och powerpoint etc.
På söndag kommer jag (antagligen) vara sekreterare på decemberstämman och ser väldigt
mycket fram emot att välkomna nya ämbetsmän, men är något nedstämd över att inte längre
få sitta i styrelsen med avgående ledamöter. Annars mailar jag med Studentlitteratur angående
ett eventuellt samarbete.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Avtalen med Linklaters och Roschier är färdigställda. Arbetet med fundraisern är igång och vi
inväntar svar på förfrågan om sponsring.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Sedan förra mötet har det varit JURO-möte. Jag har medverkat på den studieförbättrande
PM-stugan. Utöver den löpande kontakten angående frågor som lunchplatser, platser på JB
och andra skrivelser har jag inte mycket att rapportera. På grund av examinerande moment
gick vice ordförande för fakultetsnämnden i mitt ställe. Där diskuterades bland annat
fakultetens arbetsordning och det nya JUNO-avtalet. I övrigt har jag varit på årsbal i
Stockholm.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
KÖKET ÄR KLART!
Nu har jag officiellt genomfört mitt sista representationsuppdrag som ordf.soc i JF. Det känns
tungt och tråkigt men det är med lätta steg som jag lämnar över posten till 2020-års
utskottsordförande. Balen i Stockholm var jätterolig och jag deltog på ordförandemötet under
förmiddagen. Reccekommittén har börjat få in ansökningar till funktionärer och höstens
kommitté har genomfört sin "fuck-off".
Jontes är äntligen klart (inte i skrivande stund men förhoppningsvis tills mötet!). Det är nog
det största projekt jag har genomfört under min tid som ordf.soc och ingen är gladare än jag
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med resultatet. Det finns vissa veck att stryka ut med universitetet och försäkringsbolaget men
jag är på krigsstigen och ser fram emot att kunna lämna över ett komplett och konfliktfritt kök
<3

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen beslutar
Att v älja Sofia Eriksson till recceombud VT20.
(Beslut taget 191126)

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information meddelas nästa möte till följd av att invänta en komplett ekonomirapport från
november.

11 § Information från Iustus
Föredragande: Ingrid Jacobson
Bakgrund:
Den 26/11 var jag på styrelsemöte för Iustus och vi gick igenom 9-månadersbokslutet samt
nya utgåvor 2020.
Information:
Iustus har haft ett väldigt bra 2019 och planerar för ett lika bra år 2020. Det kommer nya
upplagor av vissa titlar inom kurslitteraturen och en omarbetning kommer ske av
kriminalrättsserien. För den vetenskapliga litteraturen har fler forskare hört av sig för att
använda Iustus som sitt förlag.

12 § Uppföljning av verksamhetsplanen
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Den 25/11 gav Magnus Jansson alla styrelsens ledamöter i uppdrag att utvärdera VP och
komma med kommentarer för sina ansvarsområden.

13 § Samarbete med Studentlitteratur AB
Föredragande: Ingrid Jacobson
Bakgrund:
På Iustus styrelsemötet fick jag kontakt med representanter från Studentlitteraturs styrelse. Jag
nämnde ett visst intresse från vår sida att erbjuda våra medlemmar kurslitteratur även från
Studentlitteratur på Jontes. Responsen var positiv och jag blev genast CC:ad i mail till deras
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marknadschef. Jag har sedan dess fått information om deras riktlinjer för återförsäljare, deras
priser etc. Innan jag fortsätter mer med kontakten vill jag grunda detta i ett styrelsebeslut.
Förslag till beslut: Att uppdra åt Ingrid Jacobson att utreda möjligheterna och de ekonomiska
förutsättningarna för ett framtida samarbete med Studentlitteratur AB.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Ingrid Jacobson att utreda möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna
för ett framtida samarbete med Studentlitteratur AB.

14 § Inför öppningen av Jontes stuga
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Vi behöver sätta upp nya rutiner, städregler och generella planer för hur vi ska hålla efter i
köket. Dessa kommer tas fram med Klubbmästeriet men jag vill stämma av vissa delar med
styrelsen.
Diskussion:
Recceveckanrelaterade moment såsom vinnarmiddagen och funktionärsfuck-offen ska ske
närmare recceveckan.
Nya rutiner för köksmästare och nya städregler ska implementeras. Ett förslag på ny rutin är
att det krävs städning av golv för att tillgodoräkna sig ett fullgjort KV-pass.
I det nya köket kommer det sättas upp lappar över inventarier i lådor och skåp.
För att avsluta renoveringen behövs en inhandling hos IKEA av t.ex. organisationssystem till
lådor.

15 § Handlingsplan för framtida gasquer
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Från senaste styrelsemötet fick Alice Rosenfeldt som uppgift att presentera olika
handlingsåtgärder med anledning av diplomeringen på Göteborgs Nation.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt presidiet att med utgångspunkt i det framlagda ta fram en handlingsplan.

16 § Framtida sociala samarbeten med externa föreningar
och kårer
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund:
Det har diskuterats huruvida det är rimligt att ELSA och FemJur går gratis på vår reccegasque
eftersom det inte är en prestation som vi nödvändigtvis får tillbaka.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2019-12-04

6(6)

Sen anser jag att det finns anledning att utveckla samarbetet på det sociala planet med JURO
och UUFS genom att bjuda in dem i större utsträckning till våra event. Vi har planerat in i
budget att vi ska åka på fler event hos andra och för att få de inbjudningarna bör vi tänka
igenom vilka event vi vill bjuda in andra föreningar till hos oss.
Diskussion:
ELSA och Femjur bör behandlas likvärdigt, vi kan inte premiera en framför den andra.
Uppsala som studentstad bör framhävas och även ett nationellt samarbete mellan de juridiska
föreningarna.
Styrelsen beslutar
Att v åra vänföreningar kommer betala fullt pris för gasquer där vi anmodar.
Att v i till våren 2020 bjuder in våra vänföreningar i UUFS till reccegasquen.

17 § Kalendarium och planering för våren
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund:
Det är nog klokt att redan nu börja fundera på datum för händelser såväl under december som
under VT20.
Bilaga: Datum inför VT20
Styrelsen beslutar
Att hålla styrelsens konstituerande möte den 11/12 kl 17:15.

18 § Plan för värdegrundsarbete
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund:
Efter styrelsebeslut har presidiet tagit fram ett utkast för värdegrundsarbetet. Styrelsens
synpunkter efterfrågas.
Bilaga: Plan för värdegrundsarbete
Styrelsen beslutar
Att låta styrelsen för VT20 fortsätta arbetet med juridiska föreningens värdegrund.

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

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

7(6)

2019-12-04

19 § Rapportering från LUS
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Magnus var delegat på den kårgemensamma arbetsresan till Lund inför bildandet av UUFS
och har skrivit en rapport från resan.
Bilaga: Återrapport LUS

20 § Studentkortet
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund:
Studentkortet har förekommit en del i media på senaste tiden vilket har föranlett diskussioner
inom kårernas och nationernas gemensamma medlemshanteringsförening USMOS. Styrelsen
bör uppdateras om läget.

21 § Arbetsordningar
Föredragande: Magnus Jansson och Frida Gommel
Bilagor: Arbetsordning arbetsmarknadsutskottet och Arbetsordning kommunikationsutskottet
Styrelsen beslutar
Att fastställa kommunikationsutskottets arbetsordning.
Att bordlägga arbetsmarknadsutskottets arbetsordning

22 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

23 § Övriga punkter
● Tröjor och inköp.
● Gåva till Östgöta nation.
● Uppsalaekonomernas brännbollsturnering.

24 § Ordet fritt
25 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl. 20:42.
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