
   2021-08-25 
   Sida 1 av 3. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-08-25 KL. 17:15. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Alva Johansen 
Sekreterare:      Emmy Dahlin 
Kommunikationsansvarig:     Tova Backman 
Ordförande för sociala utskottet:   Shepal Omar 
Ordförande för studieutskottet:    My Darling 
Arbetsmarknadsansvarig:     Jacob Åberg  
Proinspektor:     Rolf Johansson 
 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:27. 
 

2 §  VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Styrelsen beslutade 
Att välja Jacob Åberg till justerare tillika rösträknare. 
 

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 
Styrelsen beslutade 
Att välja Shepal Omar till mötesobservatör. 
 

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick den 2021-08-18 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 tidigare styrelsemöte den 2021-08-11 är justerat och kan läggas till 
handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollet till handlingarna. 
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8 §  INTRODUKTION AV ROLF JOHANSSON 
Föreningens proinspektor Rolf Johansson introducerade sig för de nya 
styrelsemedlemmarna.  
 

9 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
 
Rolf Johansson lämnade mötet. 
 
10 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

Ordförande meddelar: 
• Har haft möte med prefekten inför kommande termin och pratat om anpassningarna 

som behöver göras kring pandemin. Har pushat för flexiblare närvarokrav samt en 
eventuell anpassning till frågestunder.  

• Håller på att rekrytera personer som ”studentlärare” på T1 och T5 och har haft möte 
även md T1:s kursföreståndare om det. 

• Informerats om läget kring smittspridningen av smittskyddsenheten inför 
recceveckorna.  

• Introducerat Juridiska föreningen på välkomstföreläsningen för alla nya studenter. 
• Deltog på rektorns ledningsråd där vi gick igenom vad som var på agendan 

kommande termin. 
• Har också haft möte med Iustus som var måna om att sekreterare och bokmästare 

samt kommunikationsutskottet ska hälsa på hos Iustus. De efterfrågade också en 
kommunikationsplan för att marknadsföra bokförsäljningen som sker på Jontes 
stuga. 

• Ordförande löser stämmoordförande för stämman. 
 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
• Recceveckan har börjat. 
• Arbetar för att öppna upp för klubbverksamhet i höst. 
• Balen är flyttad till den 2021-11-06. Det datumet som balen skulle vara den 2021-

09-25 blir istället en intern JF-sittning. 
 
Ordförande för studieutskottet meddelar 
• Har varit på fakultetsmöte.  
• Många studenter har sökt till uppstartsprogrammet. 

 
Sekreterare meddelar: 
• Har inventerat bokförrådet på Jontes och haft kontakt med bokmästaren angående 

bokinköp inför höstterminen. 
• Håller på att uppdatera litteraturlistan på hemsidan och Jontes stuga. 
• Måste påbörja arbetet med stämman. Kallelsen ska ut nu på söndag. 
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11 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen har beslutat 
Att uppdra Elias von Heijne att införskaffa ett partytält i samråd med 
recentiorskommittén HT21 och orförande för sociala utskottet.  
(Beslut fattat den 2021-08-19) 
Att vid behov frångå budgeten för kostnadsställe 155-5 med upp till 25 000 kr för 
inköp av ovan nämnda partytält.  
(Beslut fattat den 2021-08-19) 
Att uppdra Elias von Heijne att beställa in medaljer enligt bifogad offert.  
Se bifogat Offert_367 (1)  
(Beslut fattat den 2021-08-19) 

 
12 §  AVTALSFÖRSLAG SAMT MALL 

Föredragande: Jacob Åberg 
 

Styrelsen diskuterade sponsoravtal i allmänhet samt hur vi ska reglera exponering i våra 
sociala medier för våra sponsorer så att det sker i enlighet med vår kommunikationsplan. 
 

13 §  BEVAKNINGSLISTAN 
 

14 §  ÖVRIGA PUNKTER 
Styrelsen diskuterade om fysiska möten i utskotten är okej, och anser att det är okej. 
 
Styrelsen diskuterade upplägget inför ämbetsmannautbildning och kickoff, som ska ske 
den 2021-09-11, och att detta måste planeras. 
 
Septemberstämman kommer ske över Zoom. Alva Johansen löser stämmoordförande. 

 
15 §  ORDET FRITT 
 
16 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Alva Johansen avslutade mötet 19:28. 


