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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-10-06 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Verksamhetsrevisor:

1§

Alva Johansen
Elias von Heijne
Emmy Dahlin
Tova Backman
Shepal Omar
Jacob Åberg
Magnus Jansson

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:24.
Shepal Omar deltog inledningsvis via telefon.

2§

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

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Elias von Heijne till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2021-09-30 vilket inte är i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR
Inga adjungeringar förelåg.

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Elias von Heijne yrkade
Att
lägga till ”Ensemblekassa” (nya 12 §) samt en ”Diskussionspunkt:
Jontesadministration” (nya 13 §) efter 11 § ”Diskussions- och beslutspunkt:
Sångböcker”.
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagna ändringar.
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7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll från 2021-09-22 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollet till handlingarna.

8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Varit i kontakt med programansvarig för LM-programmet för att öka vår närvaro
där generellt, framför allt studiebevakningsmässigt.
• Det närmar sig JURO-möte och till det har jag färdigställt en ortsrapport om vad
som händer på kåren, vilka frågor vi bedriver studiebevakningsmässigt samt hur vår
studieförbättrande verksamhet ser ut!
• UUFS har haft styrelsemöte där vi bland annat beslutade om att säga upp ett par
gamla utdaterade avtal.
• Utbildningsutskottet och kursföreståndarna har haft möte där bland annat VP:n
2022, utvärderingen av juristprogrammet samt undervisningen i och med
restriktionslättnaderna diskuterades.
• Det har varit en allmän avstämning med alla kårordföranden och universitetet där
det framkom positiva besked angående smittspridningen efter välkomstveckorna
som har varit låg.
• Alva Johansen har varit på studentsamverksansmöte om lika villkor, väldigt givande
och bra att få ännu mer kunskap om diskrimineringslagen etc i min roll som
studiebevakare.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
• T2/T3-gasque gick jättebra!
• Shepal Omar hade förmanskickoff och det var kul.

9§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Inga PC-beslut har tagits.

10 § NOMINERINGAR TILL SENIORSKOLLEGIET
Föredragande: Alva Johansen
Bilaga: Nomineringar till Seniorskollegiet
Magnus Jansson berättar det i och med Seniorskollegiets reform under vårterminen
2021 nu har framkommit ett förslag på att välja om/välja in några av dem som tidigare
varit ledamöter av Seniorskollegiet för ytterligare en femårsperiod. Enligt de nya
reglerna har de upphört att automatiskt vara ledamöter men dessa personer anses
fortfarande vara engagerade och aktivt bidra till Seniorskollegiets verksamhet. Magnus
Jansson meddelade att nomineringarna är baserade på nuvarande ledamöters
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erfarenheter av de nominerade som tidigare medlemmar av Seniorskollegiet. Styrelsen
ska fatta beslut utifrån inkommen nominering.
Styrelsen diskutera om val av dessa ledamöter ska ske i enlighet med § 13:4 i Stadgarna,
det vill säga som omval istället för nyval, eller i enlighet med § 13:3. Elias von Heijne
menar att styrelsen bör besluta att val av dessa ledamöter bör gå på nyval istället för
omval i enlighet med § 13:3.
Styrelsen beslutade
Att
välja in Jesper Röjdeby, Eric Lennerth, Markus Marttila, Alice Aronsson, Felix
Wideroth, Felix Olin, Caroline Edwall och Morgan Ödman till Seniorskollegiet i
enlighet med § 13:3 i Stadgarna.

11 § DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: SÅNGBÖCKER
Föredragande: Emmy Dahlin
Sångböckerna är slutsålda och det har varit en efterfrågan som Emmy Dahlin inte räknat
med. Emmy Dahlin förklarade att inköp av sångböcker är en specialbeställning som
dessutom kommer dröja 8-10 veckor innan de levereras och att vi därför noga bör
överväga hur många böcker vi vill köpa in eftersom det verkar finnas ett stor efterfrågan.
Styrelsen diskuterade behovet av sångböcker och hur stor beställning vi ska lägga. Elias
von Heijne föreslog 800 sångböcker. Inför nästa stora beställning föreslog Alva
Johansen att det kan vara bra att revidera sångboken.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Emmy Dahlin att beställa 400 sångböcker till vårterminen.
Att
uppdra Emmy Dahlin tillsammans med presidiet att tillsätta en arbetsgrupp för
att revidera sångböckerna inför en beställning inför HT22.

12 § DISKUSSIONSPUNKT: ENSEMBLEKASSA
Föredragande: Elias von Heijne
Bakgrund: Ensemblen driver in pengar som grupp och det har varit omdiskuterat om
de får spara pengarna för att få ha som egen budget. I nuläget har kören fått tillgång till
pengarna som de har tjänat in genom sina gig genom föreningen. Kören har utöver det,
sedan innan, en budget på 5000 kr avsett för exempelvis körfika. Elias von Heijne
anförde att det är problematisk eftersom deras intjänade pengar idag redovisas som en
klumpsumma tillsammans med JF:s ekonomi och att de därför inte får disponera
pengarna som de själva vill. Det kören vill är att få tillgång till sina intjänade pengar
och fortfarande vara en del av föreningen.
Elias von Heijne föreslog att föreningen ska skriva ett regelverk för vad kören får
använda sina intjänade pengar till, genom en sådan ordning begränsas hur de får
använda pengarna. Kören får då fakturera JF för att få pengarna. Styrelsen diskuterade
förslaget.
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Styrelsen diskuterade att bjuda in körförmannen Astrid von Heijne, som representant
för kören, till nästa möte för att diskutera saken.
Elias von Heijne skickar två förslag på lösningar till styrelsen för att diskutera vid nästa
mötestillfälle.

13 § DISKUSSIONSPUNKT: JONTES STUGA
Föredragande: Elias von Heijne
Elias von Heijne anförde att kassasystemet på Jontes stuga måste uppdateras och att
iPaden måste bytas ut. För att detta ska vara möjligt måste budgeten frångås då detta
inte är budgeterat för. Istället kommer den utgiften hamna som en oförutsedd utgift.
Elias von Heijne påpekade att budgetposten oförväntade utgifter ligger inom budget
såhär långt.
Elias von Heijne anförde vidare att larmet på Jontes stuga är ej fungerar längre.
Styrelsen diskuterade hur länge man vågar vänta med att lösa det samt diskuterade vilka
lösningar vi har att tillgå. Alva Johansen anförde att det känns bra med en enhetlig
lösning som är hållbar.
Elias von Heijne ska, tillsammans med husmästaren, ta fram offerter på olika lösningar
innan styrelsen går till beslut.
Shepal Omar anslöt till mötet fysiskt.

14 § EKONOMISK ÖVERSIKT
Ingen ny ekonomisk bedömning har skett sedan senaste bedömningen.

15 § BEVAKNINGSLISTAN
16 § ÖVRIGA PUNKTER
•
•
•
•
•

Emmy Dahlin informerar att IT-ansvarig har fått i uppdrag att skapa en ny hemsida.
Hjälp efterfrågas från respektive utskott för att undersöka vilka funktioner som de
vill ha ut av den nya hemsidan.
Styrelsen diskuterade vilka som vill och kan gå på Råbiffen på Smålands nation.
Trappräcket på Jontes gick sönder under en fest på Jontes. Betalningsansvarig för
den kostnaden är den vars namn stod på bokningen, vilket också står på hemsidan
när man bokar.
Alva Johansen påminde om mötet med Seniorskollegiet.
Alva Johansen påminde om att alla styrelseledamöter måste hjälpas åt att ta bort
tidigare ämbetsmän i ämbetsmannagruppen på Facebook.
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17 § ORDET FRITT
18 § MÖTETS AVSLUTANDE
Mötet avslutades kl. 19:08.
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