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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2020-11-11 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Verksamhetsrevisor:

1§

Arvid Bertilsson
Erik Schwartz
Elias von Heijne
Edward Olsson
Johannes Wikström
Jacob Nittmar
Andreas Larsson

MÖTETS ÖPPNANDE
Arvid Bertilsson öppnade mötet kl. 17:00.

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 mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2020-11-04 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna 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 2020-10-14 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollet från 2020-10-14 till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
Beslut har tagit om att undervisningen ska vara fortsatt digital, och en hel del arbete
har genomförts i samband med det. JF har exempelvis upprättat en enkät, och jag har
kommunicerat denna enkät i ett antal mötesforum och till enskilda kursföreståndare.
Det har varit intendenturstyrelsemöte, UUFS-möte, studierådsmöten. Jag har haft en
hel del fallärenden. Även på central nivå är corona en viktig fråga, och beslut ska snart
tas om nästa termin. Det har varit en del arbete inom seniorskollegiet, stämman,
recceveckan och andra mer löpande frågor.

Vice ordförande meddelar:
-

Författat inlagor till skiljeförfarandet inom ramen för USMOS. Det ser
förhållandevis bra ut för oss.
Deltagit på möte med USMOS.
Deltagit på ett inställt UUFS-Gotlandsinternat i Uppsala. Vi diskuterade bland
annat fokusfrågor inom UUFS, en ny deltidstjänst och kårarbetet i ljuset av
Corona.
Förberett inför stämman.
Upprättat en ny budget.

Sekreterare meddelar:
PJ har fått en egen (pressjudicata.se). Det är inte mycket för ögat men är åtminstone
ett utkast.

Ordförande för studieutskottet meddelar:
-

Vi håller på att planera en digital föreläsningsserie tillsammans med ELSA och
FemJur.
- Det har utsetts nya representanter till disciplinnämnden.
- Arbetet med övergångar mellan fysisk och digital undervisning och allt vad
det innebär har ändå gått förhållandevis bra.
- Vi kommer att sätta igång ett arbete som tar sikte på återkopplingen på
programmet i allmänhet.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
-

Ställt in Culpa Cup, tråkigt men sånt är livet. JF står på rätt sida av historien.
Inga kostnader har utgått och sponsorerna har blivit hänvisade till vårens culpa.
Lex Legato - körkonventet!
Ställt in Halvvägs - timeades “perfekt”, precis innan Uppsalas restriktioner
blev offentliga.
Arbetet har dragit igång med Recceveckan VT21. Vi funderar nu på om, och i
så fall hur, vi ska genomföra veckan. Självklart kommer ni hållas vidare
uppdaterade om detta.
Jontes stängt tills vidare.
Kören distansrepar.
Resten av verksamheten i stort sett på is.
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-

9§

AJF Linköping är vidare intresserat av utbyte. De pratade om v 50. Jag menar
att vi helt enkelt kan lämna det därhän, det känns inte aktuellt i dessa tider. Vi
kan åter ta upp ämnet till våren.

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Styrelsen beslutade
Att
fyllnadsvälja David Lindgren till ekonomiassistent för HT20 i enlighet med
beslut från stämman. (beslut taget 2020-10-21)

10 § EKONOMIUPPFÖLJNING
Föredragande: Erik Schwartz
Punkt 16 togs upp före denna punkt.

11 § PAUSA NORDISK VECKA
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund:
Av ekonomiska skäl, tillsammans med svårigheten att planera för en
Nordisk vecka under rådande omständigheter, bör JF pausa NV för verksamhetsåret
2021.
Styrelsen beslutade
Att
pausa verksamheten för Nordisk vecka under verksamhetsåret 2021.

12 § DECEMBERSTÄMMA
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
1
Bakgrund:
Vi måste dels besluta vilka ämbeten som ska lysas, dels förbereda och
diskutera marknadsföringen av olika poster.
Styrelsen beslutade
Att
utlysa ämbeten i enlighet med bilagan.

13 § INFÖRANDE AV ÄMBETET SKRIBENT
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
2–3
Bakgrund:
Jag föreslår att vi inför ett ämbete som har i uppdrag att författa texter
till PJ. Denna roll ska ha mindre ansvar än redaktionen och endast avse
själva författandet. Vi vet att denna kommer sökas av studenter.
Styrelsen beslutade
Att
införa ämbetet skribent i enlighet med bilagorna (med förbehåll för
redaktionella ändringar).
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14 § VERKSAMHETSREVISOR
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
4–5
Bakgrund:
Punkt för stämman, samt ändrar arbetsordning.
Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka stadgeändringsförslaget samt godta den nya arbetsordningen i
enlighet med bilagorna.

15 § UPPDATERAD INTEGRITETSPOLICY
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
6
Styrelsen beslutade
Att
godta integritetspolicyn i enlighet med bilagan.

16 § BUDGET 2021
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
7
Bakgrund:
Punkt för stämman.
Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka budgetförslaget i enlighet med bilagan, med ändringen 20 000 kr
flyttas från 111 (presidiet) till 120 (studieutskottet).

17 § NY MEDLEMSAVGIFT
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga:
8
Bakgrund:
Punkt för stämman.
Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka medlemsavgiftsförslaget i enlighet med bilagan.

18 § BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

19 § ÖVRIGA PUNKTER
20 § ORDET FRITT
21 § MÖTETS AVSLUTANDE
Arvid Bertilsson avslutade mötet kl. 18:35.
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