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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-11-03 KL. 17:15 VIA ZOOM. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Alva Johansen 
Vice ordförande:     Elias von Heijne 
Sekreterare:      Emmy Dahlin 
Kommunikationsansvarig:     Tova Backman 
Ordförande för sociala utskottet:   Shepal Omar 
Ordförande för studieutskottet:    My Darling 
Arbetsmarknadsansvarig:     Jacob Åberg  

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:19. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja My Darling till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

Kallelsen utgick den 2021-10-27 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 

Styrelsen beslutade 
Att lägga godkänna kallelseförfarandet. 

 
5 §  ADJUNGERINGAR 

Inga adjungeringar förelåg. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föredragningslistan. 

 
7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

Protokoll från 2021-10-20 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 

Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollet till handlingarna. 
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8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar: 
• UUFS har haft styrelsemöte där bland annat följde upp och diskuterade 

arbetet kring fokusfrågorna, arbetet för att förbättra samarbetet med 
nationerna samt frågan kring att medverka i en kampanj för att få studenter 
att bli mer vaksamma kring drogning samt hur man kan hjälpa till om någon 
skulle bli utsatt för detta. 

• Möte med seniorskollegiet har ägt rum där bland annat propositioner som 
ska läggas fram på stämman diskuterades. 

• Jag har varit på förmöte med USMOS där avtalsbytet till medlemssystemet 
Upright diskuterades och det kan nu flaggas för att det kommer att finnas ett 
behov av någon form av centraliserad eller likartad integritetspolicy 
avseende medlemshantering. 

• Konsistoriet har haft internat vilket var väldigt givande! 
• Arbetat med att utforma propositioner till stämman samt utforma VP:n för 

2022 är igång! 
 

Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
• Fortsatt arbete med JF-sociala verksamhet 
• Caféverket hade sitt första frukostevent, den var toppen! 
• Reccekommitén hade temasläpp 
• JF hade besök av miljöförvaltningen och har fortfarande en grön smiley 

vilket innebär att vi sköter oss bra rent hygiensmässigt. 
 

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

10 §  ARBETSGIVARDAG FÖR LANTMÄTERIPROGRAMMET 
Föredragande: Alva Johansen 
 
Alva Johansen har haft möte med programansvarig för lantmäteriprogrammet 
Marianne Rödvei Aagard som efterfrågat arbetsmarknadsmässa för studenterna 
på lantmäteriprogrammet. Detta är högst aktuellt nu när de första studenterna tar 
examen. Alva Johansen efterfrågar förslag på hur JF ska tillgodose studenterna 
på lantmäteriprogrammet med en arbetsmarknadsmässa 
 
Elias von Heijne anförde att det finns två alternativ för att lösa det kortsiktigt för 
de som tar examen i vår. Alternativ 1 är att de får delta på Kontaktdagen-mässan 
den 2021-11-10. Alternativ 2 är att skicka vidare till KTH:s 
arbetsmarknadsmässa LAVA. Det har tidigare varit uppe för diskussion och JF 
fick då OK från LAVA på att UU:s lantmäteristudenter också fick delta på 
mässan. När Kontaktdagen AB byter ledningsgrupp ska JF bolla frågan om att 
få in fler relevanta arbetsgivare för lantmäteristudenterna på Kontaktdagen AB:s 
arbetsmarknadsmässa.  
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Tova Backman ansåg att lantmäteristudenterna ska få åka till LAVA-mässan, i 
stället för att vi anordnar en egen mässa under VT22. Styrelsen instämmer. 
 
Styrelsens gemensamma åsikt är att en bra kortsiktig lösning på problemet är att 
hänvisa de avgående studenterna till LAVA-mässan i Stockholm och att JF 
betalar för bussresa dit och tillbaka. Elias von Heijne kommer kontakta 
Marianne Rödvei Aagard för att förmedla information om detta. 

 
11 §  AVTAL AVSEENDE BROSCHYRER 

Föredragande: Alva Johansen 
 

Styrelsen fortsatte diskutera frågan om broschyrer som togs upp på förra 
styrelsemötet. Alva Johansen, Jacob Åberg och Tova Backman har haft möte 
med broschyrföretaget varpå de la fram ett avtalsförslag. Ett tillägg från senaste 
styrelsemötet är att partners får frågan innan andra samarbetspartners tillfrågas. 
JF förmedlar kontakten till våra sponsorer till JS så får JS höra av sig. 
 
Enligt avtalsförslaget kommer JF få en digital broschyr och 1500 tryckta 
broschyrer. Tova Backman påpekade att dessa dessvärre inte kommer hinna 
levereras innan recceveckan VT22 men styrelsen anser att det finns ett behov av 
dessa i andra delar av verksamheten. Gällande den digitala broschyren bjuder JS 
på sex månader av hosting, vilket innebär att JF inte behöver betala för den 
digitala broschyren de första 6 månaderna. Alva Johansen har fört dialog med 
Uppsala studentkår som använder sig av detta och de är väldigt nöjda. Dessutom 
har det visat sig vara bra för dem marknadsföringsmässigt. 
 
Alva Johansen meddelar att hon ska kräva förtydligande på klausulen om sex 
månader av hosting. Styrelsen ställer sig positiv till samarbetet. 

 
Styrelsen beslutade 
Att teckna samarbetsavtal om en interaktiv broschyr med JS Sverige. 
Att uppdra Alva Johansen att skriva under avtalet. 

 
  Shepal Omar anslöt till mötet. 
 

12 §  BESLUTSPUNKT: GODKÄNNANDE AV BALBUDGET 
Föredragande: Shepal Omar 

 
Bilaga: Budget bal HT21 

 
Shepal Omar meddelade att intäkten från släppbiljetterna ännu inte tagits med i 
budgeten och att dessa kommer generera ytterligare intäkter.  

 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna balbudget för HT21. 
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Shepal Omar lämnade mötet. 
 

13 §  BESLUTSPUNKT: MEDALJER 
Föredragande: Emmy Dahlin 

 
 Ansökningar för ämbetsmannamedalj av andra graden 

• Frida Falck Chefredaktör för PJ 2019-2020 

• Sara Hedgren Ledamot i valberedning VT20-pågående 

• Olivia Carlsten JoM-assistent HT20-VT21 

• Tova Backman Gasqueassistent samt vice gasqueförman VT19-HT20, 

vice recceförman VT20 

• Olivia Hansson PR-förman VT19-pågående, dessförinnan PR-assistent 

• Hilda Johansson KV VT19-VT20, ledamot i studierådet HT20-pågående 

• Maja Mörtberg Nyström KV VT19-VT20, ledamot i 

studieförbättrande HT20-VT21 

• Ebba Olauzon KV VT19, VT20-HT20, ledamot av valberedningen VT20-

pågående, ledamot av studieförbättrande VT21. 

• Sergio Ayoub KV och gasqueassistent HT19-VT20, JoM-assistent 

HT20-VT21, ledamot i studierådet HT21-VTV21, JoM-förman HT21-

pågående, vice ordförande för studieutskottet HT21-pågående 

• Oscar Dyrelöv KV VT19-HT19, klubbmästare VT20-HT20 

• Maja Elken Ekonomiassistent VT20-pågående, ledamot i studierådet 

HT20-VT21 

• Eric Winell KV HT19-VT20, ledamot i valberedningen VT20-HT20, 

ledamot stipendienämnden VT21-pågående 

• My Darling KV VT19, ledamot i studieutskottet HT19-VT20, vice 

ordförande för studieutskottet HT20-VT21, ordförande för studieutskottet 

HT21-pågående 

• Max Karlsson KV HT19-VT20, ledamot i valberedningen HT19-HT20, 

ordförande valberedningen VT21-HT21, merchförman VT20-HT20, 

filmansvarig HT21-pågående, recceförman VT21 och HT21 

• Rebecka Undén PR-assistent VT19-HT20 
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• Clara Elmquist PR-assistent HT19-pågående, vice idrottsförman HT21-

pågående 

• Hanna Kövamees Vice arbetsmarknadsansvarig, HT20-VT21 

• Johan Lindeborg Arbetsmarknadsassistent HT19-VT21, recceassistent 

VT20 

• Jesper Hjelm Arbetsmarknadsassistent HT19-VT21, vice idrottsförman 

HT19-VT20 

• Felix Breitholtz Gasqueassistent HT19, gasqueförman VT20-HT20, 

recceassistent VT20 

• Pelle Magnusson KV HT19-pågående, IT VT20-pågående 

• Ella Göhlman KV HT20-HT21 

• Klara Pettersson KV HT20-VT21, gasqueassistent HT21-pågående 

• Rebecka Öst KV HT20-VT21, vice idrottsförman HT20-VT21, 

idrottsförman HT21-pågående, recceasssistent VT21 och HT21 

• Emmy Dahlin Gasqueassistent HT20, vice gasqueförman VT21 

• Shepal Omar Gasqueassistent VT20-HT20, ledamot i studierådet 

HT20, recceförman VT20 

• Alva Johansen Ledamot studieförbättrande HT19-VT20 

• Jacob Åberg Sponsoransvarig VT20-HT20 

• Wilma Rutfjäll Gasqueassistent VT19-HT19, recceassistent VT20 

 

Styrelsemedalj 

• Alice Rosenfeldt Ordförande för sociala utskottet VT19-HT19 

• Shepal Omar Arbetsmarknadsansvarig VT19, ordförande för sociala 

utskottet VT20-pågående 

• Elias von Heijne Sekreterare HT20-VT21 

• Arvid Bertilsson Ordförande HT20-VT21 

 
Styrelsen beslutade  
Att  tilldela Frida Falck, Sara Hedgren, Olivia Carlsten, Tova Backman, 
Olivia Hansson, Hilda Johansson, Maja Mörtberg Nyström, Ebba Olauzon, 
Sergio Ayoub, Oscar Dyrelöv, Maja Elken, Eric Winell, My Darling, Max 
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Karlsson, Rebecka Undén, Clara Elmquist, Hanna Kövamees, Johan Lindeborg, 
Jesper Hjelm, Felix Breitholtz, Pelle Magnuson, Ella Göhlman, Klara 
Pettersson, Rebecka Öst, Emmy Dahlin, Shepal Omar, Alva Johansen och Jacob 
Åberg ämbetsmannamedalj av andra graden. 
Att tilldela Alice Rosenfeldt, Shepal Omar, Elias von Heijne och Arvid 
Bertilsson styrelsemedalj. 
 

14 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Elias von Heijne meddelar att ekonomin ser bra ut i sin helhet. Elias von Heijne 
meddelar vidare att JF kommer gå med vinst räkenskapsåret 2021, trots att det 
var budgeterat för att gå minus.  

 
15 §  BEVAKNINGSLISTAN 

 
16 §  ÖVRIGA PUNKTER 

• Styrelsen diskuterade när marknadsföringen inför stämman ska planeras in. 
Kallelsen ska ut den 2021-11-21. Styrelsen beslutade att den 2021-11-22 ska 
JF-representanter stå på campus för våra medlemmar. Styrelsen diskuterade 
också att det kan vara bra att ha något ytterligare event inför de sista 
ansökningsdagarna innan stämman. 

• Kommunikationsansvarig meddelade att den 2021-11-15 är deadline att 
skicka in bilder för marknadsföring på sociala medier inför stämman till 
kommunikationsansvarig.  

• My Darling informerade om att det finns en arbetsgrupp i JURO som utreder 
betygssystemet på initiativ från Göteborgs universitet. Tidigare har 
styrelsens och studieutskottets gemensamma inställning varit att ligga lågt i 
frågan om betygssystemet ska ändras. My Darling frågade styrelsen hur vi 
ser på frågan. Alva Johansen efterfrågar en punkt på dagordningen inför 
nästa styrelsemöte. Vidare anför Alva Johansen att det är en svår fråga och 
att många har olika inställningar eftersom en ändring av betygssystemet 
skulle drabba en grupp, medan så som systemet ser ut idag drabbar en annan 
grupp. My Darling ska presentera underlag från JURO:s arbetsgrupp inför 
nästa möte så styrelsen har något att basera sin diskussion på samt diskutera 
frågan med studieutskottet. 

• Elias von Heijne meddelar, som tidigare, att USMOS kommer byta 
medlemssystem och att detta förmodligen kommer ske i december i år. Det 
har uppstått problem med integritetspolicyn och JF:s integritetspolicy 
kommer därför troligtvis behöva en revidering vid byte av medlemssystem. 
Elias von Heijne förväntar sig inga större hinder med denna revidering. 

 
17 §  ORDET FRITT 

 
18 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Alva Johansen avslutade mötet kl. 18:38. 


