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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2020-12-02 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
Jacob Nittmar
Alexis Hekmatfar

MÖTETS ÖPPNANDE
Arvid Bertilsson öppnade mötet kl. 17:21.

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Johannes Wikström till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Jacob Nittmar till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2020-11-25 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR
Arvid Bertilsson yrkade
Att
adjungera in Tova och Shepal med närvaro- och yttranderätt.
Styrelsen beslutade
Att
adjungera in Tova och Shepal med närvaro- och yttranderätt.

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med …

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll från 2020-11-18 är justerat och kan läggas till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
Fokus har legat på att förbereda inför mottagningsverksamheten (och annat) nästa
termin. Kommitté och studieförbättrande gruppen har haft möte angående ett nytt
upplägg som kan genomföras under smittsäkra former. Jag har haft möte med ELSA:s
ordförande och jobbat med centrala frågor såsom UKÄ:s självvärdering och utveckling
av UUFS-samarbetet. Jag har även, tillsammans med vice och resten av styrelsen, sett
över VP.

Vice ordförande meddelar:
-

Förberett inför stämman.
Påbörjat övergången av mitt ämbete till min efterträdare. Detta inkluderar bland
annat att upprätta nya överlämningsdokument.
Skickat iväg de sista fakturorna för 2020.
Fått en "dom" från skiljenämnden i USMOS-frågan. JF har fått allt vi yrkat på.
Övriga kårer har i stort sett fått vad de önskat - endast US får hälften av det yrkade
beloppet.

Sekreterare meddelar:
-

Förberett inför stämman.
Gått på styrelsemöte med iUSTUS. Pandemin påverkar försäljningen av viss
litteratur till det negativa mer än förväntat, men bolaget har samtidigt presterat långt
över det förväntade inom andra grenar av dess verksamhet. Överlag ser resultatet ut
att landa på som mest någon procentenhet under budget.

Ordförande för studieutskottet meddelar:
-

-

Det planeras just nu ett arbete med att kartlägga litteratur, framför allt PM-litteratur,
för att se över vad vi kan önska att köpa in extra av till t.ex. JB.
Vi har haft årsmöte med JURO där nytt presidium valdes in. Vi ska ha en workshop
inom kort där frågan om graderade betyg och annat ska diskuteras. JURO skickade
in en skrivelse till NJUG avseende de graderade betygen för ett tag sedan som vi nu
har fått svar på. En utvärdering of sorts av betygssystemet ska nu göras genom
NJUG.
Jag och Arvid har varit på möte med fakultetsnämnden och utbildningsutskottet. På
mötet med utbildningsutskottet har beslutats att en utvärdering av det graderade
betygssystemet ska göras även från internt håll.

Kommunikationsansvarig meddelar:
Digitaliseringen är på god väg, hemsida börjar likna något! Kika in på pressjudicata.se!

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
-

Arbetet med recceveckan VT21 fortsätter.
Jag har börjat titta på grundläggande planering inför våren.
Jag och Erik jobbar tillsammans med Linus för vår "pausande" av NW.
Renovering av Jontes.
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9§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Bilaga:

1

Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka verksamhetsplanen i enlighet med bilagan med reservation för
redaktionella ändringar. (beslut taget 2020-11-29)

10 § VAL AV VERKSAMHETSREVISOR
Bakgrund: Ett förslag ska läggas fram till stämman.
Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka Magnus Jansson som förslag till verksamhetsrevisor.

11 § VAL AV REVISOR
Bakgrund: Ett förslag ska läggas fram till stämman.
Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka Linda Sandler som förslag till revisor.

12 § MOTION OM ÖVERSYN AV STRUKTUREN FÖR VAL AV ÄMBETSMÄN
Bilaga:
Bakgrund:

2
Styrelsen behöver besluta om motionen ska tillstyrkas eller ej.

Styrelsen beslutade
Att
tillstyrka motionen.

13 § RENOVERING AV JONTES STUGA
Bilaga:
Bakgrund:

3–5
Tre olika offerter finns nu tillgängliga.

Offerterna diskuterades, men inget beslut togs då ytterligare en offert kom in sent.

14 § BEVAKNINGSLISTAN
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

15 § ÖVRIGA PUNKTER
16 § ORDET FRITT
17 § MÖTETS AVSLUTANDE
Arvid Bertilsson avslutade mötet kl. 18:06.
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