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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-10-20 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Verksamhetsrevisor:
Ordförande för Kontaktdagen AB
JoM-förman
Ensembleförman

1§

Alva Johansen
Elias von Heijne
Emmy Dahlin
Tova Backman
Shepal Omar
My Darling
Jacob Åberg
Magnus Jansson
Erik Schwartz
Sergio Ayoub
Astrid von Heijne

deltog via Zoom

deltog via Zoom
deltog via Zoom

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

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja My Darling till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Tova Backman till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2021-10-13 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR
Adjungeringar: Sergio för JoM, Erik Schwartz från KDAB, Astrid von Heijne
ensembleförman
Styrelsen beslutade
Att
adjungera in Sergio Ayoub, Erik Schwartz och Astrid von Heijne.

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med förslagen dagordning.
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7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll från 2021-10-06 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollet till handlingarna.

8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
Har haft ett möte med Rindis vice ordförande angående studiebevakningen av JG på
Gotland. Nödvändig information ska utredas till den 18e november.
• Det har varit en del representationsuppdrag som universitetets födelsedag,
Uppsalaekonomernas 50-årsjubileum och höstgasque på Stockholms nation.
• Deltagit på dekandag för att bland annat diskutera hållbar utveckling och
rankning.
• UUFS har haft styrelsemöte där vi bland annat diskuterade vilka fokusfrågor
vi vill driva under verksamhetsåret.
• Jag har även varit på intendentursstyrelsemöte, möte med fakultetsnämnden
och på JURO-möte i Göteborg.
Vice ordförande meddelar:
• Jag har fortfarande svårt att hinna med mina arbetsuppgifter men det rör sig i rätt
riktning. Siktar på att hamna i fas närmsta veckan.

9§

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

10 § INFORMATIONSPUNKT: KONTAKTDAGEN AB
Föredragande: Erik Schwartz
Erik Schwartz informerade om status i Kontaktdagen AB med översiktlig genomgång
baserat på rapporten från KDAB:s VD. Baserat på den fasta preliminära planen är status
för KDAB god. Vinstmålet kommer nås med en marginal på 200 tkr. Dessutom kommer
målet om att ha minst 30% icke-affärsjuridiska byråer/utställare nås. VD har koll på alla
risker som finns och det är en väl fungerande och ambitiös ledningsgrupp med
tillhörande arbetsgrupper.
Vidare informerades om att det har tillsatts en arbetsgrupp för att ta fram ny
ledningsgrupp. En ändring inför framtagandet är att VD kommer tillsättas först. När
tiden är kommen att söka kommer KDAB efterfråga hjälp att marknadsföra möjligheten
att söka till ledningsgruppen genom JF:s sociala medier.
Därefter informerade Erik Schwartz om Kontaktdagen-mässan. Mässan kommer vara
fysisk och funktionärerna på plats kommer se till att det är en rimlig tillströmning av
besökare under mässans gång.
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Eric Schwartz lämnade mötet.

11 § INFORMATIONSUUFS.

OCH DISKUSSIONSPUNKT: JÄMLIKHETSANSVARIG

Föredragande: Alva Johansen och Sergio Ayoub
Bakgrund: Dolores Fors (ledamot i UUFS styrelse) har suttit som jämlikhetsansavarig
för Uppsala Studentkår, vilket universitetet tidigare har finansierat. Dolores delgav
UUFS att det vore bra om UUFS har en gemensam jämlikhetsansvarig vilket också
universitet anser. Eftersom detta är alla kårers ansvar anses det positivt med en centra,
jämlikhetsansvarig med ett mer övergripande ansvar som bedriver mer aktiv bevakning.
I nuläget finns det ingen tydlig uppdragsbeskrivning utan det var endast uppe för
diskussion i UUFS för att se hur kårerna ställer sig till det.
Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till att UUFS eventuellt skulle ha en
jämlikhetsansvarig. Elias von Heijne anser att det överlag är bra med en
jämlikhetsansvarig som sitter under UUFS, däremot känns det som att bara ha en person
på positionen inte gör så stor skillnad. Eventuellt skulle det finnas en poäng i att
införskaffa underorgan med motsvarande JoM-representanter från kårerna i UUFS och
att denna grupp då inte skulle ha beslutsmandat utan istället vara mer av en
diskussionsgrupp. Styrelsen anser att det är problematiskt att det inte finns en tydlig
uppdragsbeskrivning och Alva Johansen meddelar att det kommer att läggas fram
förslag om det vid nästa styrelsemöte med UUFS. I övrigt anser styrelsen att det kan
vara problematiskt med underorgan eftersom det finns en tendens att det blir väldigt
byråkratiskt. Alva Johansen anser att det är värdefullt att vi har en central roll i detta
arbete med UUFS:s jämlikhetsansvarig.
Sammanfattningsvis ställer sig styrelsen positiv till att ha en central jämlikhetsansvarig
i UUFS under förutsättning att det finnas en tydlig uppdragsbeskrivning och att
universitetet står för det ekonomiskt.
Sergio Ayoub lämnade mötet.
Mötet pausades mellan 17:57 och 18:13.
Astrid von Heijne anslöt till mötet via Zoom.

12 § BESLUTSPUNKT: ENSEMBLEKASSA
Föredragande: Elias von Heijne
Bakgrund: Styrelsen har vid tidigare möten diskuterat hur kören ska få disponera över
sina intjänade pengar som har kommit JF tillhanda i och med att de är en del av
föreningen. Problemet är att ensemblen agerar som egen förening och är den enda delen
av verksamheten som får egen kassa. Detta är omärkligt eftersom de tjänar pengar på
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sina gig och borde få tillgång till dem för att kunna utveckla sin verksamhet men
märkligt eftersom resten av föreningens grupper bidrar för varandra. Utifrån detta har
Elias von Heijne tagit fram två förslag.
Förslag 1: Kören får ha en egen ensemblekassa. JF får då ha delade resultat- och
balansrapporter samt utforma riktlinjer för vad som anses utgöra körverksamhet. Detta
innebär att föreningen kommer behöva göra tre resultatrapporter: en för föreningen som
helhet, en för förening utan kören och en för kören fristående från föreningen.
Förslag 2: Kören blir en egen förening och behöver då ha en egen kassaansvarig.
Elias von Heijne menar att fördelen med förslag 1 är att det inte blir jättemycket mer
arbete för vice ordförande och föredrar därför förslag 1. Dilemmat blir vad kören får
använda pengarna till. Astrid von Heijne förklarar att kören vill ha deras intjänade
pengar till att subventionera resor för körmedlemmarna. Resorna ska ske i syfte att
utveckla körverksamheten. Styrelsen konstaterade att det då uppstår ett behov av att
utforma riktlinjer för vad som anses vara körverksamhet.
Vidare anser Astrid von Heijne att förslag 2 är ett dåligt förslag eftersom det är hög
rullians på körmedlemmar och ingen vet hur det kommer bli när någon annan tar över
som körförman. Astrid von Heijne menar att kören gärna vill fortsätta vara en del av JF
men vill disponera över pengarna inom ramen för deras verksamhet i syfte att utveckla
den och anser att förslag 1 därför skulle vara mest fördelaktigt för kören.
Alva Johansen föreslog att bolla frågan med Seniorskollegiet. Styrelsen beslutade att
inte ta det till Seniorskollegiet. Elias von Heijne ska tillsammans med relevanta personer
utarbeta ett förslag på riktlinjer för vad som anses utgöra körverksamhet. Styrelsen
avstod från att vidare besluta i saken.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Elias von Heijne att utforma grundförslag som sedan delas med Shepal
Omar och Astrid von Heijne för återkoppling innan det läggs fram för styrelsen.
Astrid von Heijne lämnade mötet.

13 § BESLUTSPUNKT: ORDINARIE STÄMMA
Föredragande: Elias von Heijne, Alva Johansen, Emmy Dahlin
Bakgrund: Styrelsen måste bestämma datum för decemberstämman samt diskutera
marknadsföring inför stämman.
Styrelsen bestämde datum och diskuterade om det ska vara fysisk eller digital stämma
samt eventuell lokal. Styrelsen beslutade att ha fysisk stämma, förutsatt att inga
restriktioner tillkommer. Styrelsen diskuterade om det ska finnas möjlighet att delta på
Zoom men utesluter den möjligheten och anför att om sökanden är sjuk eller får
förhinder så får man skicka någon som kan anföra åt en alternativt skicka sitt anförande
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till styrelsen eller valberedningen som läser upp det på stämman. Styrelsen uppdrar Alva
Johansen att kolla om Brusewitzsalen på Gamla Torget är ledig och, om tillgänglig,
boka den för stämman den 12 december.
Styrelsen diskuterade marknadsföring inför stämman. Alva Johansen anser att JF syns
för lite utåt och fysisk bland medlemmar på campus. Marknadsföringen bör alltså verka
övergripande för föreningens skull såväl som för att locka medlemmar att söka ämbeten
till stämman. Shepal Omar och Tova Backman föreslog meet & greet-event i avslappnad
form med styrelsen och andra ämbetsmän, förslagsvis på Jontes. Alva Johansen föreslog
att vi också ska synas på campus, förslagsvis kan JF bjuda på kaffe och mackor utanför
Munken eller Trädgårdsgatan där många juriststudenter har seminarier. Datum för dessa
event kommer. Marknadsföringen ska också ske på JF:s sociala medier, förslagsvis
genom storys som respektive styrelseledamot/utskott ansvarar för. Tidigare har JF också
betalat extra för inlägg på Facebook för att nå ut till fler och styrelsen konstaterade att
det är något att överväga.
Styrelsen beslutade
Att
hålla ordinarie stämma den 2021-12-12.
Att
uppdra Shepal Omar att tillsätta en meet & greet-grupp med eventansvarig i
ledningen.
Att
ha kaffe på munken 2021-11-22 inför stämman. Styrelsen uppdrar Alva
Johansen att tillsätta ansvarig grupp för detta.
Att
uppdra alla styrelseledamöter att ta 3-4 bilder av verksamheten och skicka till
kommunikationsansvarig.

14 § INFORMATIONSPUNKT: VERKSAMHETSPLAN 2022
Föredragande: Alva Johansen
Bakgrund: Inför den ordinarie stämman i december måste styrelsen lägga fram en
verksamhetsplan för 2022. Alva Johansen och Magnus Jansson har påbörjat arbetet med
VP22 men Alva Johansen efterfrågar att varje utskottsordförande läser igenom och
inkommer med förslag på utformning och ändringar. Elias von Heijne, Alva Johansen
och Magnus Jansson efterfrågar att VP22 blir mindre omfattande än tidigare
verksamhetsplaner.
Alva Johansen uppdrar åt styrelsen att se över VP22 och maila synpunkter på vad som
ska tas bort eller läggas till, till henne inför nästa styrelsemöte den 2021-11-03.

15 § BESLUTSPUNKT:

REVIDERING

AV

STUDIEUTSKOTTETS

ARBETSORDNING
Föredragande: My Darling

Bilaga: Rev. A.O. Studieutskottet
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Bakgrund: Förutom stavfel är den enda ändringen att punkter till dagordningen ska
skickas senast 72 timmar innan mötet.
My Darling informerade om att studieutskottets arbetsordning reviderades förra året och
att studieutskottet har godtagit ändringarna.
Styrelsen beslutade
Att
byta dokumentnamn på arbetsordningen till Arbetsordning Studieutskottet.
Att
godta den reviderade arbetsordningen för studieutskottet.

16 § DISKUSSIONSPUNKT: JF-BROSCHYRER TILL RECCEVECKAN VT22
Föredragande: Tova Backman
Tova Backman informerade om att hon och Alva Johansen haft möte veckan innan
styrelsemötet med ett företag som gör broschyrer, både fysiska och digitala, som kan
användas i JF:s verksamhet. Dessa är gratis på grund av reklam i broschyren, som främst
är mottagningsorienterad reklam för exempelvis Studenthälsan vid Uppsala universitet.
Upplägget är så att JF tillfrågar våra sponsorer om de är intresserade av att synas i dessa
broschyrer. Prissättningen för sponsorerna gör broschyrföretaget. JF erbjuds 1500
gratis-broschyrer.
Tova Backman frågade hur styrelsen ställer sig till att ha sådana broschyrer till
recceveckan VT22. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget förutsatt att våra sponsorer
vill synas. Tova Backman ska föra förhandlingar med broschyrföretaget och Jacob
Åberg ska höra av sig till sponsorerna. Frågan kommer tas upp för fortsatt behandling
vid nästkommande styrelsemöten.
Mötet pausades mellan 19:19 och 19:24.

17 § BESLUTSPUNKT: KOMMUNIKATIONSANSVARIGS FRAMTIDA ROLL
Föredragande: Tova Backman
Tova Backman anförde att kommunikationsansvarig har lite obestämd roll i förhållande
till framför allt PR-gruppen. Bland annat har det resulterat i att kommunikationsansvarig
har relativt lite insikt i verksamheten som pågår i utskottet samt att folk som vill komma
i kontakt med kommunikationsutskottet inte riktigt vet vem av
kommunikationsansvarig och PR-förmannen de ska höra av sig till. Tova Backman
föreslog att vi inte lyser någon PR-förman på nästa stämma så att den rollen i stället går
över på kommunikationsansvarig. Kommunikationsansvarig får då bättre insyn i vad
gruppen jobbar med. Tova Backman menar att en sådan ordning skulle förbättra
kommunikations- och relationsmässigt mellan framför allt PR-gruppen och
kommunikationsansvarig samt resultera i ett förenklat samarbete och bättre
sammanhållning.
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Styrelsen diskuterade vilken roll vice PR-förman då skulle få. Magnus Jansson menar
att det skulle vara fördelaktigt om vice PR-förman jobbar direkt under
kommunikationsansvarig.
Styrelsen beslutade
Att
ta bort ämbetet PR-förman i kommunikationsutskottet och ge de uppgifterna till
kommunikationsansvarig.
Att
uppdra Tova Backman att revidera arbetsordningen för sin egen post och för
ämbetet vice PR-förman. Efter revideringen kommer Tova Backman lägga fram förslag
på titel för det ämbetet.

18 § MÖTE MED JF LUND, POTENTIELLA ÄNDRINGAR
Föredragande: Jacob Åberg
Jacob Åberg informerade om att han haft mötet med arbetsmarknadsansvariga för JF
Lund i syfte att jämföra föreningarnas arbetsmarknadsarbete och se vilka eventuella
förbättringar som AMA-gruppen kan göra. Styrelsen diskuterade om det finns behov av
sekretessavtal mellan JF och ämbetsmännen i arbetsmarknadsgruppen om att de inte får
diskutera sponsorer med varandra. Magnus Jansson menade att sekretessavtal skulle
försämra AMA-gruppens förutsättningar att utföra sina ämbeten på ett bra sätt om ett
sådant avtal skulle förhindra informationsutbyte dem emellan. Shepal Omar ansåg att
det är bra om styrelsen skriver på sekretessavtal i och med att sekretessbelagda uppgifter
rörande sponsorer ibland diskuteras på styrelsemöten. I övrigt konstaterade styrelsen att
det kan vara bra med sekretessavtal som förbjuder AMA-gruppen att diskutera
sponsorer utanför deras grupp.
Jacob Åberg föreslog att JF skulle kunna ha ett enskilt instagramkonto för allt
arbetsmarknadsrelaterat. Styrelsen diskuterade förslaget men konstaterade att det strider
mot vår kommunikationsplan och att ett sådant upplägg därför inte är möjligt.

19 § POTENTIELL SAMARBETSPARTNER
Föredragande: Jacob Åberg
Styrelsen beslutade
Att
bordlägga frågan till nästa sammanträde.

20 § BEVAKNINGSLISTAN
21 § ÖVRIGA PUNKTER
•

Sergio Ayoub meddelade att JoM-gruppen fortfarande inte fått ombudsmannens
utvärdering från recceveckan HT21. Däremot har enkätsvaren från reccarna kommit
in och dessa läses nu igenom.
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•
•

•
•
•

•

Alva Johansen anser att JoM-gruppen ska se till att tillsätta en tillfällig ombudsman
i händelse av att den ordinarie blir sjuk eller får förhinder att utföra sin uppgift under
recceveckan.
Alva Johansen påminde om några uppgifter för styrelsen att se över inför mötet med
Seniorskollegiet.
o Stadgeändring inför Seniorskollegiets sammanträde: I samband med att en
proposition om kårstatus ska läggas fram på stämman ansåg ansvarig att vi
var tvungna att ändra en punkt i stadgarna.
o Ett förslag på revidering av styrelsens sammansättning kommer att tas upp.
Påminnelse att tänka över eventuella stämmohandlingar inför stämman.
Dokumentlistan: gjort en mall och börjat lägga in saker i den.
Styrelsen diskuterade hur ett eventuellt samarbete med Östgöta nation skulle kunna
utformas. Alva Johansen informerade om att ett sådant samarbete har funnits
tidigare. Förslag på samarbeten i nuläget är att JF-medlemmar ska få köpa kaffe till
ett rabatterat pris på ÖG samt att JF-medlemmar en dag i veckan får billigare
lunchpris. Shepal Omar föreslog ett samarbete mellan idrottsutskottet och ÖG. Alva
Johansen informerade att detta samarbete däremot måste tas med Kuratorskonventet
först eftersom detta samarbete möjligtvis kan ses som att JF premierar en nation,
vilket inte är tillåtet enligt KK:s regelverk.
Angående medaljer inför JF:s höstbal: Emmy Dahlin mailar info om vad som krävs
för att få medalj till Tova Backman för att publiceras i ämbetsmannagruppen och på
Instagram.

22 § ORDET FRITT
23 § MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade mötet kl. 20:10.
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