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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 18-02-2020
kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Frida Gommel
Erik Schwartz
Ingrid Jacobson
Edward Olsson
Johannes Wikström
Arvid Bertilsson
Alexis Hekmatfar

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl 17:24.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Edward Olsson
Styrelsen beslutar
Att välja Edward Olsson till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Arvid Bertilsson
Styrelsen beslutar
Att välja Arvid Bertilsson till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 14/2.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
● Agnes Svensson
Styrelsen beslutar
Att a djungera Agnes Svensson.

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 10 § - Trygghetsundersökningen.
● Ny 11 § - Handlingsplan diplomeringsmiddagen.
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● Ny 17 § Övriga punkter - Möte V-Dala.
● Ny 17 § Övriga punkter - Ämbetsmannafest.
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med revideringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 200206 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll 200206 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
I stora drag har följande hänt:
● Jag och Arvid har utvärderat fördjupningskurserna i den så kallade
kursrapportgruppen, som sammanträder en-två gånger per termin
● Ett uppstartsmöte för arbetet med ett digitaliseringsseminariet har hållits
● Sammanträde i intendenturstyrelsen, där bland annat det eventuella avyttrandet av
Gamla torget 3 och Östra ågatan 19 behandlades
● Jag har hoppat in för en annan studentrepresentant i fakultetens arbetsgrupp för
professtorssituationen
● Utbildningsutskottet har sammanträtt, där vi bland annat avhandlade JF:s initiativ till
utredning av det nya lånesystemet
● Jag har deltagit i två seminarium på regionens RUS-dag
● Jag har träffat kommunen och andra aktörer i Uppsala näringsliv i samband med
kommunens samverkansträff
● Jag och terminsskyddsombudet för t1 har presenterat oss och JF:s verksamhet under
en föreläsning på t1
I övrigt har tid gått åt att läsa på inför möten samt förbereda handlingar till styrelsemöte och
studierådsmöte samt i viss mån förbereda inför ämbetsmannautbildningen. Jag har även
hanterat fyra studentärenden av varierande svårighetsgrad. Jag kan även glädjande meddela att
vi i måndags fick besked om att vår artikel om datorförbudet kommer att publiceras i Juridisk
publikations nästa nummer.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag justerat protokoll, samt deltagit på
ämbetsmannautbildningen och ämbetsmannafesten efteråt. Jag var med på städdagen och har
utöver det arbetat med administrativa utskottets arbetsordning, haft möte med
stipendienämnden samt utvärderat Juridiska föreningens bokförsäljning.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
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Avtalsförhandlingarna för våren är i princip klara nu. En del event ligger nu i närtid. Igår stod
MSA på munken, och i nästa vecka har Vinge frukost. Samtliga byråer har också blivit
inbjudna till Culpa cup. Samtal pågår dessutom med eventuella nya samarbetspartners och
byråer som vill ha enskilda event.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sen sist har jag haft möten med alla mina utskott.
● Vill verkligen trycka på att använda de resurser som finns.
● Vore bra om ni meddelade alla om att alla ämbetsmän kan egentligen använda dem
● Om någon lägger upp något på fb, kontakta PR så att de vet.
● Vore jättekul med utskottstakeover på ig.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Vi har haft studierådsmöte och studieförbättrande möte där vi tagit upp löpande frågor och
planering inför kommande evenemang. Vi har haft en kick-off på Lindahl som blev lyckad.
Vi har blivit rekordmånga adepter och mentorer för andra terminen i rad. Jag och Frida har
också varit på kursrapportmöte och utbildningsutskott, där frågor om lånesystem och psykisk
ohälsa diskuterades.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Trygghetsundersökningen
Föredragande: Erik Schwartz
Diskussion:
● Rätta målgruppen för undersökningen.
● Digital eller i pappersform.
● Namn på undersökningen.
● Hur omfattande undersökningen bör vara.
Bilaga: Trygghetsenkät

11 § Handlingsplan diplomeringsmiddagen
Föredragande: Frida Gommel
Bilagor: Handlingsplan & Respons

12 § Ansökan om VU
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund:
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Huruvida VU eventuellt ska kunna användas för att täcka upp verksamhetsutvecklingsinitiativ
som delvis täcks av fördelad budget.

13 § Kontaktdagen AB
Föredragande: Erik Schwartz
Diskussion:
● JF:s mål med kontaktdagen.

14 § Revidering av representationspolicyn
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund:
Vid representation betalas boende samt resa av kåren när det anses nödvändigt. Detta täcker
inte de måltider som måste betalas privat vid resor, t.ex. frukost.
Bilaga: Representationspolicy förslag
Styrelsen beslutar
Att r evidera representationspolicyn i enlighet med förslaget.

15 § JF:s fundraiser
Föredragande: Alexis Hekmatfar
Diskussion:
● Omkostnader.
● Lokal.
● Sponsorer.

16 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

17 § Övriga punkter
● Verksamhetsberättelse.
● Möte V-Dala.
● Ämbetsmannafest.

18 § Ordet fritt
19 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl 19:29.
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