2020-10-13
Sida 1 av 4.

Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 14-10-2020 kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

1§

Arvid Bertilsson
Erik Schwartz
Elias von Heijne
Edward Olsson
Johannes Wikström (fr.o.m. p. 12 kl. 17:46)
Jacob Nittmar
Alexis Hekmatfar

Mötets öppnande
Erik Schwartz öppnade mötet kl. 17:16.

2§

Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
Att
välja Jacob Nittmar till justerare tillika rösträknare.

3§

Val av mötesobservatör
Styrelsen beslutade
Att
välja Edward Olsson till justerare tillika rösträknare.

4§

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 2020-10-08 i enlighet med kallelseförfarandet.

5§

Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6§

Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen dagordning.

7§

Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 2020-09-30 är justerat och kan läggas till handlingarna.

8§

Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Förra måndagen satt jag med i ett insatt möte, där prefektbeslut meddelades om att
återgå till helt digital undervisning under två veckor. Corona och smittutvecklingen
har därefter tagit upp mycket tid, och det planeras för ett antal olika åtgärder i frågan.
Jag har varit med på två mötten inför valet av prorektor. Vi har haft möte med JOM.
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Jag har varit på utbildningsutskottmöte och dragit igång arbete med styrdokument. Det
har också varit en del fall att behandla.

Vice ordförande meddelar:
-

Färdigställt de nya IP-riktlinjerna för UU inom relevant arbetsgrupp.
Stått på Jontes.
Flertalet möten med PJ och KDAB angående KDAB:s del i PJ.
Möte med S&P för att se över vår placeringsstrategi.
Möte med Magnus avseende utdelning och investering i verksamhetsfond.
Arbetat för att hålla igång bokförsäljningen.
Deltagit på doktorandnämndens möte.
Startat upp skiljenämnden för USMOS-konflikten. Sammanställt kårernas
åsikter i konflikten.
Deltagit i disciplinnämnden. Nämndens arbete omfattar för tillfället cirka 1015 % av min arbetstid.

Arbetsmarknadsansvarige meddelar:
Avtalsförhandlingarna har varit i full gång och närmar sig sitt slut. Den första
instagram-takeovern har även ägt rum. Den var mycket lyckad och uppskattad.
Planering av casedag med Nyköpings tingsrätt är nu igång. Den är planerad att äga
rum i november.

Ordförande för studieutskottet meddelar:
-

-

Jag har tillsammans med Arvid haft mitt första JURO-möte där frågan om hur
vi ska tackla det som togs upp på NJUG av GBG:s jur.fak. Frågan om hur vi
eventuellt i framtiden ska behöva utreda studenternas åsikt avseende graderade
betyg uppmärksammades. Frågan planeras att tas upp med studierådet på
nästkommande möte.
Under en handfull adepter saknar mentorer till Uppstartsprogrammet, något
som förhoppningsvis är löst till mötet.
Jag har suttit med på möte med utbildningsutskottet där vi gått igenom diverse
kursplaner och diskuterat olika coronastrategier och problem.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
-

Arbetet med Culpa forsätter och kommer nog, givet att läget inte försämras, bli
väldigt bra.
Vårens kommitté har tillträtt och inlett sitt arbete. De har kommit längre än vad
kommittéer brukar vid denna tidpunkt, vilket känns skönt.
Jag, Arvid och Erik har haft möte med JoM där vi diskuterat framtida
Recceveckor samt JoM och Recceombudets roller, det gick väldigt bra framtidstro!
Jontes är stängt även denna vecka, varför det är lugnt på den fronten. När vi
öppnar igen ska det hållas KV-kick-off, Reccepub, Meet n Greet mm.
Vi håller även på att dra igång JF-BOXNING!
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9§

Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har fattats.

10 § Ekonomiuppföljning och investering
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: 1
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Erik Schwartz i samråd med Rolf Johansson att se över investeringen
av överskjutande likvida medel.

11 § Arvodering av ordförande för studieutskottet
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: 2
Styrelsen beslutade
Att
arvodera ordförande för studieutskottet från och med sista kvartalet 2020.

12 § Avslutning
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: 3
Bakgrund: Vi behöver besluta om vi ska iväg på skidresa eller inte.
Punkt 13 och 14 avhandlades innan denna punkt i väntan på Johannes Wikströms
deltagande.
Johannes Wikström anlände till mötet kl. 17:46.
Ett alternativ som diskuterades var uppdelad avslutning utskotten emellan.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Erik Schwartz att ta fram ett budgetförslag gällande avslutningsutgifter
för respektive utskott.

13 § Fyllnadsval av en ekonomiassistent
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: 4
Styrelsen beslutade
Att
invänta godkännande från valberedningen att tillsätta en ämbetsman genom
fyllnadsval utan beredning.
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14 § Lantmätare och arbetsmarknadsmässa
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund: Lantmätarna behöver tydligare kanaler för att kontakta arbetslivet. Sådana
kanaler erbjuds vid KTH. Jag söker styrelsens godkännande för att inleda ett
samarbete med arbetsmarknadsmässan Lava.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Erik Schwartz att inleda ett samarbete med arbetsmarknadsmässan
Lava.

15 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

16 § Övriga punkter
17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Erik Schwartz avslutade mötet kl. 18:05.
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