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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 20-05-2020
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 17:17.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Johannes Wikström
Styrelsen beslutar
Att välja Alexis Hekmatfar till justerare tillika rösträknare.

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

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 13/5, en vecka i förväg i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 12 § Kontaktdagen AB
● Ny 14 § Övrigt - Meritpoäng för JF:s styrelseuppdrag
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda revideringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 200506 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll från 200506 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
I stora drag:
● Sammanträde krissamverkan. Inget nytt att rapportera därifrån.
● UUFS-möte där ny grafisk profil antogs. Därtill diskuterades bland annat framtida
former för remisskrivande.
● Ett antal sammanträden med universitetets distansundervisningsarbetsgrupp.
● Valmöte med UUFS, där ett 10-tal studentrepresentanter tillsattes.
● Studentsamverkan. Diskussioner om bland annat när beslut ska tas om undervisning
för höstterminen, samt eventuellt finansiellt stöd till kårer och nationer på grund av
krisen. Därtill diskuterades studenternas psykiska hälsa i ljuset av
distansundervisningen.
● Fakultetsnämnd. Inget särskilt intressant ur JF-perspektiv avhandlades.
● Extrainsatt studierådsmöte m.a.a. T3:s val av tentamensform. Ett möte med
kursledningen för T3 har bokats och kommer att genomföras den 19:e maj.
● JURO-möte med fokus på den enkät som vi gemensamt tar fram för att undersöka
studenternas psykiska hälsa samt betygshetsen på juristprogrammen. Troligtvis
kommer enkäten att vara färdig att skicka ut i början av HT20.
● Sammanträde med utbildningsutskottet.
Därutöver har jag fördelat tiden mellan författande av artiklar (en med UUFS om vattentaxan
och en om digital undervisning som publicerades i veckan i Dagens Juridik), samt författande
av ett remissvar om studenthälsans uppdrag och utformning. Jag har även varit med i att
utforma universitetets enkätundersökning m.a.a. distansundervisningen.
Vice ordförande meddelar:
Jag har arbetat med att avrunda all verksamhet inför sommaren.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har jag renskrivit protokollet och dubbelräknat rösterna från
föreningsstämman och skickat ut det till justerarna. Jag har börjat skriva på min överlämning
men det mesta JF-relaterat har fått tagit ett steg tillbaka i och med tentaplugg.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Vi har haft fakultetnämndsmöte, utbildningsutskottsmöte och ett extrainsatt möte med
anledning av T3:s beslut kring examinationer. Därutöver präglas tiderna av allmän
tentaförberedelse, och detta speglas även i verksamheten.
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Jag har i veckan:
- ansökt om utökat alkoholtillstånd för höstens reccival,
- spikat balen,
- spikat culpa cup,
- spikat en JF-intern gasque
- dragit igång arbetet med civilrättsgasquen.
- dragit igång arbetet med T5:s halvvägsgasque,
- informerat och instruerat alla avgående ämbetsmän om överlämningar.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz
Information:
Utdelning från Kontaktdagen AB kommer snart. Jämfört med i början av Covid-19 börjar
ekonomin se bättre ut.

11 § Studentinflytande på magisterprogrammen och
lantmäteriprogrammen
Föredragande: Frida Gommel
Bilaga: Studentinflytande på magisterprogrammen och lantmäteriprogrammen
Förslag till beslut: att styrelsen antar rapporten och åtar sig att verka för att förverkliga de i
rapporten lyfta förslagen med föreslagna ändringar
Styrelsen beslutar
Att anta rapporten och åtar sig att verka för att förverkliga de i rapporten lyfta förslagen med
föreslagna ändringar.

12 § Kontaktdagen AB
Bakgrund: Kontaktdagen AB får endast bedriva fysisk mässverksamhet enligt deras stadga.
De vill utreda möjligheterna att ha någon typ av digitalt evenemang ifall mässan i höst inte
blir av.
Som aktieägare måste vi som aktieägare godkänna detta.
Styrelsen beslutar
Att godkänna att Kontaktdagen AB utreder möjligheterna till digitala evenemang under hösten
2020.
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12 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

13 § Övriga punkter
● Vid ansökan till utbyte med internationella kansliet får inte studenter medräkna
meritpoäng från engagemang i JF:s styrelse vilket övriga kårers styrelser får.

14 § Ordet fritt
15 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet 17:39
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