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

NÄRVARANDE: 
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   via Zoom 
Verksamhetsrevisor:    Magnus Jansson  via Zoom 

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Elias von Heijne öppnade mötet kl. 17:23. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja Shepal Omar till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

Kallelsen utgick den 2021-11-13 vilket inte är 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 dagordningen. 

 
7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

Protokoll från 2021-11-03 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollen till handlingarna. 

 



   2021-11-17 
   Sida 2 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  
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar: 
• Det har varit bal (tack sociala utskottet)! Det var otroligt kul att så många av 

de anmodade kom, t.ex. alla juridiska föreningar i Sverige! 
• Kontaktdagen har gått av stapeln och där representerade några från styrelsen 

inklusive jag JF både under dagen och på banketten! 
• I JURO fortsätter arbetet med att utforma en rapport om juriststudenters 

psykiska hälsa/stress utifrån den befintliga statistiken. 
• Arbetet inför stämman med exempelvis verksamhetsplanen för 2022 samt 

övriga propositioner är igång! 
 

Sekreterare meddelar: 
• Protokollet från septemberstämman är färdigt! 
• Den interna arbetsordningen inför stämmor är på g. 

 
9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 

Inga PC-beslut har tagits. 
 

10 §  INFORMATIONSPUNKT: UTREDNING AV BETYGSSYSTEMET PÅ 

JURISTPROGRAMMET 
Föredragande: My Darling 
 
My Darling meddelade vid ett tidigare sammanträde att JURO har tillsatt en 
arbetsgrupp som ska utreda betygssystemet på juristprogrammet. Bakgrunden 
till utredningen är att man vill minska stress som många studenter känner på 
grund av betygshetsen.  
 
Magnus Jansson anslöt till mötet via Zoom. 
 

11 §  DISKUSSIONSPUNKT: NORDISK VECKA 
Styrelsen diskuterade samarbetet med Nordiska sekretariatet. Bakgrunden till 
diskussionen var att samarbetet lyft fram föreningen i dålig dager och att röster 
inom föreningen har lyfts för att reformera/avsluta samarbetet. 

 
12 §  DISKUSSIONSPUNKT: STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Styrelsen diskuterade styrelsens sammansättning. Bakgrunden till diskussionen 
är att ordförande för sociala utskottet har ett stort utskott med många ämbetsmän 
och verksamhetsområden vilket gör ordförande för sociala utskottet till en 
tidskrävande post för någon som också studerar samtidigt. På Seniorskollegiets 
möte diskuterades frågan och många menade att ett lämpligt förslag är att ha 
ytterligare en arvoderad person, i stället för att dela upp posten som ordförande 
för sociala utskottet på en till. Då finns det även möjlighet att minska ner antal 
styrelseledamöter till sex ledamöter, vilket vissa menar skulle gynna föreningen.  
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Styrelsen diskuterade hur vi tror engagemanget för en sådan omstrukturering 
med ytterligare en arvoderad post ser ut. Styrelsens gemensamma uppfattning är 
att engagemanget i föreningen har ökat och vi ser inga större problem med att 
kunna tillsätta ytterligare en arvoderad post. 
 

13 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Elias von Heijne meddelade att ingen väsentlig förändring skett sedan senaste 
genomgången. 
 

14 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan. 
 

15 §  ÖVRIGA PUNKTER 
• Alla utskottsansvariga måste se över val av ämbetsmän inför stämman 

utifrån listan som Elias von Heijne mailade ut. 
• Tova Backman föreslog att vi inte ska marknadsföra respektive utskott på 

storys på Instagram inför stämman, som tidigare föreslagits. I stället 
fokuserar PR-gruppen marknadsföringen på eventen inför stämman. 
Styrelsen instämde. 

 
16 §  ORDET FRITT 

 
17 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Elias von Heijne avslutade mötet kl. 18:31. 
 


