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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-09-08 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

1§

Alva Johansen
Elias von Heijne
Emmy Dahlin
Tova Backman
Shepal Omar
My Darling
Jacob Åberg

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:33.

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Elias von Heijne till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja My Darling till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2021-09-01 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 2021-08-25 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollet till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Basgruppsmentorer på T1 har rekryterats och deras första träff med studenterna sker
under v. 37.
• Angående pandemin så har det skett en ökning i testning vilket troligtvis beror på
ökning i symtom som överensstämmer med covid men antalet bekräftade fall har
inte blivit desto fler. Undervisningen fortgår på campus och jag har inte fått någon
rapportering om hur det har fungerat de två första veckorna.
• UUFS har haft sitt första styrelsemöte.
• Har haft en del löpande ärenden som studiebevakare och ser generellt framemot
studierådets första möte så att skyddsombud exempelvis kan tillsättas.
Vice ordförande meddelar:
• Varit mottagningen behjälplig.
• Skrivit in 314 nya medlemmar (ca 92%).
• Skickat kallelse till extrainsatt stämma den 19/9 tillsammans med sekreteraren.
• Gått på möten med miljöförvaltningen, smittskyddsenheten, länsstyrelsen och
polisen angående ökad smittspridning.
• Swish är borttaget som betalningsalternativ för vardaglig verksamhet
(café/pub/böcker) p.g.a. ökad arbetsbelastning.
• Skickat kallelse till ämbetskickoff.
• Bokföringsresursen byter bolag den 2021-10-01 och vårt kontrakt är uppsagt. Vi är
välkomna att följa med i bytet men det ser ut att bli dyrare (kommer att komma som
punkt på nästa styrelsemöte).
• Vi har efterfrågat en kontaktperson hos Söderberg&Partners samt SEB.
• JF Uppsala Holding ABs årsredovisning är godkänt (efter lite strul).
• Nytt samarbetsavtal med KK är undertecknat.
• Jontes Stuga har gått på högvarv och sålt för över 100 tkr på mindre än en vecka.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
• Recceveckan är slut och den blev sammanfattningsvis lyckad!
• Haft möte med flera sociala utskott för höstens planering.
• Höstens gasquer:
o JF-back to school – 25 september
o T2/T3-sittning – 2 oktober
o Halvvägs för T5 – 15 oktober
o Diplomeringen inställd efter beslut hos institutionen
o Culpa-sittning planerad – 30 oktober
o Bal framflyttad till – 6 november
o Halvvägsgasque för T6 – 26 november
• Går numera att boka Jontes stuga för semfester och dylikt.
Sekreterare meddelar:
• Bokbeställningen kom i veckan och vi har sålt över 100 lagböcker på knappt två
veckor. Köpt in ytterligare 50 lagböcker som kommer i veckan.
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•

Skickat ut kallelse till den extrainsatta stämman den 2021-09-19 tillsammans med
vice ordförande.

Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
• I full gång med att introducera AMG-assistenterna för ämbetet.

9§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Styrelsen har beslutat
Att
tillsätta Spännar Mats Eriksson som ledamot i disciplinnämnden.
(Beslut fattat den 2021-08-27)
Att
tillsätta Sofia Andersson som suppleant i disciplinnämnden.
(Beslut fattat den 2021-08-27)

10 § DOKUMENTHANTERING
Föredragande: Alva Johansen
Bakgrund: Viktiga dokument (exempelvis arbetsordningar, policys och avtal) bör alltid
finnas i PDF-format i den senast reviderade eller antagna upplagan. Som det ser ut nu
är dessa dokument utspridda på olika drive-konton vilket försvårar det löpande arbetet.
Förslag: Sammanställa en lista på vilka viktiga dokument som vi har och försöka samla
dessa i en och samma drive i PDF-format samt även skapa en mapp på ordförandens
dator där dessa också finns.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Alva Johansen att göra en mapp och uppdra varje styrelseledamot att
lägga in viktiga dokument i mappen.

11 § UPPDATERING AV INFORMATION PÅ HEMSIDAN
Föredragande: Alva Johansen
Bakgrund: Det har inkommit önskemål om att hemsidan behöver uppdateras. Mycket
av informationen som framgår stämmer inte längre och det är fortfarande av stor vikt
att nödvändig och uppdaterad information om vår verksamhet går att finna där.
Förslag: Varje utskottsutförande behöver se över och uppdatera information som berör
utskottet och sedan se till att detta ändras på hemsidan.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra varje styrelsemedlem att uppdatera informationen på hemsidan som
berör deras respektive utskott.

12 § ÄMBETSMANNAUTBILDNING
Föredragande: Alva Johansen
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Styrelsen diskuterade upplägget för ämbetsmannautbildning.

13 § DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: NYA LOKALER
Föredragande: Elias von Heijne
Styrelsen diskuterade behovet av nya lokaler och vilka alternativ som finns. Syftet med
lokalen ska vara att kunna husera liknande verksamhet som den i Jontes stuga med
seminariefester och dylikt, och eventuellt också husera presidiets kontor.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Elias von Heijne att tillsätta en arbetsgrupp för att undersöka eventuellt
köp av ny lokal.

14 § DISKUSSIONSPUNKT: KAFFEFÖRMÅNER
Föredragande: Elias von Heijne

15 § DISKUSSIONSPUNKT: EN BÄTTRE SAMMANHÅLLNING – KDAB
Föredragande: Elias von Heijne
Styrelsen diskuterade att Kontaktdagen ABs styrelse borde ha rätt att ta kaffe på Jontes
stuga samt delta i kickoff på samma sätt som Juridiska föreningens ämbetsmän.
Styrelsen ställer sig positiv till det.

16 § AVTAL MED NY SPONSOR
Föredragande: Jacob Åberg

17 § EKONOMISK ÖVERSIKT
Elias von Heijne skickade ut en ekonomisk berättelse per e-post mellan styrelsemötena,
och ingen ny bedömning av föreningens ekonomi har skett sedan dess.

18 § BEVAKNINGSLISTAN
19 § ÖVRIGA PUNKTER
Styrelsen diskuterade vad som gäller vi köp av gasquebiljetter och konstaterade att man
måste kunna visa upp medlemskap vid köptillfället. Man kan också bli stödmedlem för
att kunna gå på sittningar.

20 § ORDET FRITT
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21 § MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade mötet kl. 18:59.
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