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PROTOKOLL
Konstituerande styrelsemöte för Juridiska föreningen i Uppsala 2020-01-03

Närvarande:
Arvid Bertilsson
Alexander Zanton
Jacob Nittmar
Shepal Omar
Alexis Hekmatfar
Elias von Heijne
Tova Backman
Rolf Johansson
Magnus Jansson

Ordförande
Vice ordförande electus
Ordförande för studieutskottet
Ordförande för det sociala utskottet electus
Arbetsmarknadsansvarig och arbetsmarknadsansvarig
Sekreterare
Kommunikationsansvarig electa
Proinspektor
Verksamhetsrevisor

§1

Mötets öppnande

§2

Val av sekreterare för vårterminen 2021

Arvid Bertilsson öppnade mötet 17:32.
Förslag till beslut:
att välja Elias von Heijne till styrelsens sekreterare för vårterminen 2021.
Styrelsen beslutade
Att
välja Elias von Heijne till styrelsens sekreterare för vårterminen 2021.

§3

Val av justerare tillika rösträknare för vårterminen 2021

Förslag till beslut:
att välja Jacob Nittmar till justerare tillika rösträknare för innevarande möte.
att uppdra åt sekreteraren att upprätta ett rullande schema för terminens möten.
Styrelsen beslutade
Att
välja Jacob Nittmar för innevarande möte, och uppdra åt sekreteraren att upprätta
ett rullande schema för terminens möten.

§4

Val av mötesobservatör för vårterminen 2021

Förslag till beslut:
att välja Shepal Omar till mötesobservatör för innevarande möte.
att uppdra åt sekreteraren att upprätta ett rullande schema för terminens möten.
Beslut: välja Shepal Omar och uppdra åt sekreteraren att upprätta ett rullande schema
för terminens möten.

§5

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut 2020-12-30.

Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelseförfarandet.
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§6

Fastställande av föredragningslista
Förslag till beslut:
Att fastställa föredragningslistan.

Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med förslaget.

§7

Fastställande av firmateckningsrätt

Förslag till beslut:
Att Juridiska föreningen i Uppsalas firma tecknas av Arvid Bertilsson och Alexander
Zanton i förening.
Att Juridiska föreningen i Uppsalas firma även tecknas av Arvid Bertilsson och
Alexander Zanton var för sig i fråga om avtal som, ensamt eller i förening med andra
avtal, inte förbinder Juridiska föreningen i Uppsala till prestationer överstigande 300
000 kr till en och samma motpart.
Att Juridiska föreningen i Uppsalas firma även tecknas av Shepal Omar i fråga om avtal
som, ensamt eller i förening med andra avtal, inte förbinder Juridiska föreningen i
Uppsala till prestationer överstigande 150 000 kr till en och samma motpart.
Styrelsen beslutade
Att besluta enligt förslaget.

§8

Fastställande av attesträtt

Förslag till beslut:
Att bemyndiga samtliga styrelseledamöter att attestera fakturor upp till 100 000 kr.
Att bemyndiga Shepal Omar att attestera fakturor upp till 150 000 kr.
Att bemyndiga Arvid Bertilsson och Alexander Zanton i förening att attestera fakturor
överstigande 100 000 kr.
Diskussion: Förslaget innehåller en dubblett bland att-satserna. Den överflödiga attsatsen tas bort.
Styrelsen beslutade
Att besluta i enlighet med det redigerade förslaget

§9

Tf. Skattmästare

Förslag till beslut:
Att Juridiska föreningen i Uppsala anställer Erik Schwartz som tillförordnad
skattmästare i enlighet med bilagan och de regler som gäller för tjänstemän.
Diskussion: Erik tror inte att det är möjligt att sitta 50% och ta ekonomiarbetet, överens
därför att Erik sitter kvar i tjänstemannaroll och arvoderas. Har tidigare diskuterats på
styrelsemöte. Betonades även att föreningens löneutgifter inte kommer att öka i och
med avtalet.
Styrelsen beslutade
Att godkänna avtalet med redaktionella ändringar.

§ 10

Fastställande av representanter i Kontaktdagen AB:s styrelse
Förslag till beslut:
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Att fastställa Erik Schwartz som ordförande i Kontaktdagen AB:s styrelse.
Att fastställa Alexis Hekmatfar som vice ordförande i Kontaktdagen AB:s styrelse.
Att fastställa Elias von Heijne och Rolf Johansson som ledamöter i Kontaktdagen AB:s
styrelse.
Styrelsen beslutade
Att besluta i enlighet med förslaget.

§ 11

Fastställande av representanter i Iustus förlag AB:s styrelse
Förslag till beslut:
Att fastställa Olle Lundin som ledamot i Iustus AB:s styrelse.
Att fastställa Elias von Heijne som suppleant i Iustus AB:s styrelse.
Styrelsen beslutade
Att besluta i enlighet med förslaget.

§ 12

Fastställande av representanter i Uppsalajuristernas Alumnistiftelses
styrelse

Förslag till beslut:
Att fastställa Alexis Hekmatfar som JF:s representant i Uppsalajuristernas
Alumnistiftelses styrelse.
Styrelsen beslutade
Att besluta i enlighet med förslaget.

§ 13 Fastställande av representanter i Uppsala universitets förenade
studentkårers styrelse samt USMOS

Förslag till beslut:
Att fastställa Arvid Bertilsson och Alexander Zanton som ordinarie ledamöter i Uppsala
universitets förenade studentkårers styrelse.
Att fastställa Jacob Nittmar som suppleant i Uppsala universitets förenade studentkårers
styrelse.
Diskussion: Borde även fastställa presidiet som ordinarie ledamöter i USMOS, då detta
uppdrag följer av styrelsens arbetsordning.
Styrelsen beslutade
Att fastställa Arvid Bertilsson och Alexander Zanton som ordinarie ledamöter i
Uppsala universitets förenade studentkårers styrelse.
Att fastställa Jacob Nittmar som suppleant i Uppsala universitets förenade
studentkårers styrelse.
Att fastställa Arvid Bertilsson och Alexander Zanton som ordinarie ledamöter i
USMOS.

14 §

Antagande av styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut:
Att anta styrelsens arbetsordning enligt bilagt förslag.
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Diskussion: förslag om att lägga till ”Ordförande för studieutskottet ska också erhålla
arvode” som sista mening under 2. Organisation.
Även förslag om tillägg av ”Fastställande av representanter i Uppsala universitets
förenade studentkårers styrelse samt USMOS” i 4.2 i styrelsens arbetsordning.
Styrelsen beslutade
Att att fastställa arbetsordningen med de förslag som tillkommit under diskussionen.

15 §

Antagande av budgetrutiner

Förslag till beslut:
Att anta budgetrutiner enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutade
Att anta budgetrutiner enligt bilagt förslag med redaktionella ändringar.

16 §

Antagande av representationspolicy

Förslag till beslut:
Att anta representationspolicy enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutade
Att anta representationspolicy enligt bilagt förslag.

17 §

Genomgång arbetsordning

Förslag till beslut:
Att uppdra åt berörda utskottsordföranden att till nästkommande sammanträde
presentera och godkänna en reviderad arbetsordning för respektive utskott.
Arbetsordningen för arbetsmarknadsutskottet, studieutskottet, sociala utskottet och
kommunikationsutskottet behöver uppdateras. Utskottsordföranden noterar dock att
nästkommande möte sammanfaller med tentamensperioden.
Styrelsen beslutade
Att bordlägga punkten till nästa möte.

§ 18

Kalendarium för VT21

Förslag till beslut:
Att bestämma datum för ämbetsmannakickoff och ämbetsmannafester senare under
våren
Styrelsen beslutade
Att besluta enligt förslaget.

§ 19

Styrelsens kickoff

§ 20

Övriga punkter

Diskussion om vad som vore en lämplig plats och lämplig tid. Preliminärt förslag på
lördagen 23:e januari läggs fram. Vidare diskussion framöver.
Gällande bokförsäljning inför vårterminsstarten. Vice ordförande kommer kontakta
bokmästare samt reccekommittén för att prata om hur bokförsäljning bör anordnas.
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§ 21

Ordet fritt

§ 22

Mötets avslutande

Arvid Bertilsson avslutade mötet 18:35.

Epost, webb
viceordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
070 090 86 72

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

