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Dagordning

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 06-02-2020
kl. 18.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:

Frida Gommel
Erik Schwartz
Ingrid Jacobson
Johannes Wikström
Arvid Bertilsson

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl 18:10.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Erik Schwartz
Styrelsen beslutar
Att välja Erik Schwartz till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Edward Olsson
Styrelsen beslutar
Att välja Johannes Wikström 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
● Ny 19 § Övriga punkter - Ämbetsmannaavslutning.
● Bordlägga 14 § JF:s fundraiser.
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med revideringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från konstituerande styrelsemöte 111219 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokoll 111219 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
I stora drag har följande upptagit min tid sedan terminsstart:
●
●
●
●

●

●
●

●
●

Konstituerande möte med UUFS, vilket innebär att föreningen äntligen går live.
Styrelsekickoff
Recceveckan, med allt som hör därtill.
Jag har tillsammans med en styrelseledamot i JURO skrivit och lämnat in en
vetenskaplig artikel om datorförbudet som förhoppningsvis kommer att publiceras i
nästa nummer av Juridisk publikation.
Jag och Arvid har i utbildningsutskottet framgångsrikt drivit frågan om tillsättande
av en arbetsgrupp för att arbeta med studenternas psykiska och fysiska hälsa. Vi har
även gjort detta till en fråga som ska diskuteras på kursrådssammanträden samt i
samband med kursföreståndarnas utvärdering av kurser. Glädjande nog valde
fakulteten också att göra detta till temat för personalens utbildningsdag den 11 mars.
Sammantaget är vi nöjda med utfallet i denna fokusfråga.
Jag har varit på två resor med rektors ledningsråd: en kickoff och ett studiebesök på
Campus Gotland.
USMOS har sammanträtt. Frågan om fördelning av tidnings-bidraget har ännu inte
beslutats om. Situationen med studentkortet tycks emellertid inte vara problematiskt
längre utan flyta på som planerat.
Doktorspromotion, där vi kul nog blev inbjudna även till juridiska fakultetens egna
mingel vilket är en tradition som är ny från och med 2019.
Jag har för studierådets räkning författat och skickat in ett remissvar på frågan om
plussning skall kunna tillåtas i undervisningen. Studierådet valde att inte beröra
frågan i sak utan att bara ta ställning till huruvida fakulteter skall ha behörighet att
besluta i denna fråga.

Vice ordförande meddelar:
I stora drag har följande upptagit min tid sedan terminsstart:
●
●

Jag har börjat få rutin på det viktiga.
Deltagit i UUFS:s och USMOS:s konstituerande möten.

Sekreterare meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har jag arbetat med administrativa utskottets arbetsordning och
representerat styrelsen på recceveckan, både med domarstation, på togafesten och på
reccegasquen. Utöver det har jag varit på utbildning och kick-off med styrelsen.

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

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

3(6)

2020-02-06

Ordförande för studieutskottet meddelar:
Mitt arbete har främst gått ut på att starta igång verksamheten med terminsstart-evenemang.
Vi har hållit domarstation, vi har varit på fakultetnämndsmöte och utbildningsutskottsmöte.
VI har även hållit vårt första studierådsmöte för terminen. Några frågor som vi driver för
tillfället är: lokalfrågan, stress på programmet och digitalisering. På studieförbättrande-sidan
planeras tre nya evenemang.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
● att beställa diskmaskinen Electrolux underbänksdisk standard (PNC 400046) (20.490
kr ex. moms) samt 5 års garanti (11 % av inköpspris).
(beslut taget 290120)
● att godkänna handlingsplanen samt uppdra åt ordförande att översända denna till
Göteborgs nations styrelse.
(beslut taget 200120)

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz
Information:
Budgeten för 2020 är en rambudget, arbetet med detaljbudget för respektive utskott
fortskrider. Ett förslag på ändringsbudget kan behöva läggas fram på föreningsstämman i
April.

11 § Medaljansökan
Föredragande: Ingrid Jacobson
Bakgrund:
Alice Rosenfeldt har ansökt om en ämbetsmannamedalj av första graden för sex terminers
ämbete i Juridiska föreningen, samt en styrelsemedalj för två terminer som ordförande för
sociala utskottet.
Styrelsen beslutar
Att tilldela Alice Rosenfeldt en ämbetsmedalj av första graden samt en styrelsemedalj.

12 § Internationalisering
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund:
Avdelningen för internationalisering har anmodat kårer och nationer att inkomma med förslag
på förebyggande sociala åtgärder för internationella studenter som vi kan genomföra för att
förbättra deras situation. Ett möte har hållits på temat, där förslag enligt bilagd fil
diskuterades. Styrelsen bör diskutera förslagets innehåll och hur vi ställer oss till detta.
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Bilagor:
Sociala åtgärder, Utkast förslag till Avdelningen för internationalisering.
Styrelsen beslutar
Att ej motsätta oss en fortsatt internationaliseringsprocess och uppdra åt Frida Gommel att
hålla styrelsen uppdaterade om den.

13 § Uppföljning av recceveckan
Föredragande: Johannes Wikström
Information:
Recceveckan VT20 hade bra uppslutning och duktiga funktionärer. En stor föryngring bland
funktionärerna föranleder en satsning på utbildning för funktionärer och ombud.
Gasqueansvarig

14 § JF:s fundraiser
Föredragande: Alexis Hekmatfar
Styrelsen beslutar
Att bordlägga 14 § JF:s fundraiser till möte 18/2.

15 § Propositioner inför aprilstämman
Föredragande: Frida Gommel och Erik Schwartz
Bakgrund:
Enligt Stadgarna 5:5 c) ska styrelsen inför föreningsstämman väcka de förslag den finner
påkallade. Det är styrelsens kollektiva ansvar att tillsammans arbeta fram propositioner.
Propositioner bör vara framtagna i tid att skickas ut i handlingarna till nästa sammanträde i
seniorskollegiet, dvs. senast i början av mars. Styrelsen bör diskutera vilka förslag som vi
redan nu vet att vi vill lyfta på stämma samt hur ansvaret för att skriva propositioner skall
fördelas i styrelsen. Hittills har följande förslag diskuterats:
●
●
●
●

Reformering av seniorskollegiet
Förtydligande av studierådets beslutskompetens
Reformering av sociala utskottet
Reformering av tillsättningsprocesser

Styrelsen beslutar
Att gå vidare med reformering av seniorskollegiet.
Att u ppdra åt Frida Gommel och Arvid Bertilsson att utreda studierådets beslutskompetens.
Att uppdra åt Erik Schwartz och Johannes Wikström att utreda möjligheterna för en
reformering av sociala utskottet.
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Att uppdra åt Erik Schwartz att utreda möjligheterna för en reformering av Juridiska
föreningens tillsättningsprocesser.

16 § Verksamhetsberättelse
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund:
På aprilstämman ska verksamhetsberättelse läggas fram. Styrelsen behöver lägga upp en
tidsplan för författande av denna.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Erik Schwartz att utforma en preliminär tidsplan för samtliga styrelseledamöters
ansvarsområden gällande verksamhetsberättelsen.

17 § Uppföljning av styrelseutbildning
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund:
Under styrelsens utbildning och kick-off diskuterades ett antal frågor som styrelsen vill utreda
under verksamhetsåret 2020.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Frida Gommel att ta fram beslutsunderlag för medlemskap i Sveriges förenade
studentkårer (SFS).
Att uppdra åt Alexis Hekmatfar att sammanställa information om våra åtaganden gentemot
Juridiska föreningens samarbetspartners.
Att uppdra åt samtliga styrelseledamöter att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att
göra Juridiska föreningens styrelseposter mer tilltalande.

18 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

19 § Övriga punkter
●
●
●
●
●
●

Ämbetsmannautbildning, ämbetsmannafest och städdag.
Datum för seniorskollegiet.
Rektors besök - planering.
Culpa cup.
Styrelsefotografering.
Ämbetsmannaavslutning.

20 § Ordet fritt
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21 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl 19:35.
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