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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-12-01 KL. 17:15. 

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 

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:41. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja My Darling till justerare tillika rösträknare. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

Kallelsen utgick den 2021-11-24 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna kallelseförfarandet. 

 
5 §  ADJUNGERINGAR 

Inga adjungeringar förelåg. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna föredragningslistan. 

 
7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 

Protokoll från 2021-11-17 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollet till handlingarna. 

 
8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

Ordförande meddelar: 



   2021-12-01 
   Sida 2 av 6. 

 
Epost, webb 
ordf@jf-uppsala.se 
www.jf-uppsala.se  

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

• JURO har haft årsmöte i Stockholm där jag och Sergio deltog på plats. En 
ny ordförande och vice ordförande för JURO valdes in och efteråt deltog vi 
på JF Stockholms årsbal!  

• Deltog på ENLIGHT konferens i Belgien med representanter från kårer och 
universitetet!  

• Tillsammans med UUFS har jag och Elias varit på internat på Gotland vilket 
var mycket trevligt. Vi hade även UUFS styrelsemöte där JF lyfte frågan om 
hur vi delar ut intyg för ansökan om utlandsstudier. Vi anser att det bör tas 
fram gemensamma riktlinjer kring denna fråga. Vidare har UUFS sökt en ny 
samordnare och handläggare. 

• På förra mötet med fakultetsnämnden beslutades att studenter på grund- och 
avancerad nivå, som ej får ersättning av kårverksamheten ska ersättas med 
500 kronor per sammanträde i en rad organ vid fakulteten! KUL!  

• Arbetet med övertagande av det praktiska arbetet med studiebevakningen på 
Campus Gotland fortskrider. På Gotland hälsade jag och Elias på 
studenterna på Juridiskt grundår och de har även fått en enkät att besvarande 
avseende den fortsatta studiebevakningen av Rindi.  

• Ämbetsmannadagen blev fantastiskt lyckad! 
 

Sekreterare meddelar: 
• Kallelsen till stämman har gått ut.  
• Har varit på styrelsemöte med Iustus. 

 
9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 

Inga PC-beslut har tagits. 
 

10 §  ANTAGANDE AV VERKSAMHETSPLAN 2022 
Föredragande: Alva Johansen 
 
Bilaga: VP 2022 
 
Målet har varit att komprimera och göra verksamhetsplanen mer koncis. 
Exempelvis har rubrikerna ”Stadgar och övriga styrdokument” samt ”Styrelsen, 
presidiet och kontoret” samlats under en och samma rubrik kallad ”Styrelsen 
och presidiet”. Vidare har en del nya avsnitt lagts in såsom ”Interjuris” (JF:s 
podcast) samt en del anpassningar för att målen ska vara relevanta för 2022.  
 
Styrelsen beslutade 
Att anta verksamhetsplanen för 2022. 
 

11 §  ANTAGANDE AV PROPOSITIONER TILL STÄMMAN DEN 12/12 
Föredragande: Alva Johansen 
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Bilagor: Proposition om ansökan om fortsatt ställning som studentkår, 
Proposition om förtydligande av stadgarna avseende protokollföring och 
tillkännagivande (första läsningen), Proposition om studiebevakning på Campus 
Gotland (andra läsningen) 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga fram proposition om ansökan om fortsatt ställning som studentkår 

och proposition om förtydligande av stadgarna avseende protokollföring 
och tillkännagivande (första läsningen). 

 
12 §  ÄMBETSMANNAAVSLUTNING 

Föredragande: Alva Johansen 
 
Styrelsen diskuterade aktiviteter och datum för ämbetsmannaavslutning. Tova 
Backman kollar med nation om tillgängliga datum. 
 
Mötet tog paus mellan 18:19-18:47. 
 

13 §  FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR KONSTITUERANDE 

STYRELSEMÖTE 
Föredragande: Alva Johansen 
 
Styrelsen beslutade 
Att ha konstituerande styrelsemöte den 2021-12-29 kl. 18:00. 
 

14 §  ETT UTÖKAT SAMARBETE MED STUDENTHÄLSAN 
Föredragande: Alva Johansen 
 
Bilaga: Diskussionsunderlag från samverkansmötet 
 
Bakgrund: På senaste mötet med samverkansgruppen för studenters psykiska 
och fysiska hälsa diskuterades bland annat om möjliga vägar till samverkan för 
studenters välmående. Det är något Alva Johansen anser att JF bör verka för dels 
eftersom många studenter vid fakulteten upplever olika former av stress och 
vissa tacklas med psykisk ohälsa, dels i proaktivt syfte. Jag vill därför lyfta upp 
diskussionen i styrelsen för att utreda vilka möjligheter till samverkan vi ser 
samt vilka behov vi ser. 
 
Tova Backman föreslog att vi synliggör Studenthälsan med en egen flik på våran 
hemsida. My Darling föreslog att ha ett studieförbättrandeevent tillsammans 
med Studenthälsan där de introduceras. Shepal Omar föreslog att Studenthälsan 
kan få ha en station på recceveckan. Alva Johansen föreslog att Studenthälsan 
ska få stå på Kontaktdagen. 
 



   2021-12-01 
   Sida 4 av 6. 

 
Epost, webb 
ordf@jf-uppsala.se 
www.jf-uppsala.se  

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

Styrelsen beslutade 
Att  uppdra Shepal Omar och My Darling att höra av sig till Studenthälsan 

för att involvera dem i recceveckan respektive under 
studieförbättrandeevent. 

 
15 §  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Föredragande: Elias von Heijne 
 
Bilaga: Styrelsens sammansättning 

 
Styrelsen diskuterade namnbyte för den framtida heltidsarvoderade 
sekreteraren. Den nya heltidsarvoderade kommer få titeln utbildningsansvarig 
tillika sekreterare. Vi gör en del ändringar i propositionen och kommer ta PC-
beslut utifrån diskussion. 

 
16 §  BUDGET 2022 

Föredragande: Elias von Heijne 
 
Bilaga: Budget 2022 
 
Mötet tog paus 20:16-20:24. 
 
JF har infört ett nytt projekt med studentlärare på T1. Styrelsen diskuterade om 
JF eller institutionen ska stå för den utgiften och hur detta ska budgeteras för.  
 
Styrelsen föreslog att ändra KS 120 i förslaget från -6000 till -77 000 kr. 
 
Elias von Heijne begärde votering. 
 
Votering 
För: 5 
Mot: 1 

   
  Elias von Heijne lämnade följande replik: 

”Med ovan beslut i samband med den föreslagna ökningen av KS 111 till 
arvodering för en ytterligare heltidare lever föreningen utanför sina tillgångar 
sett till bidraget från studiebevakning från universitetet. Bakgrunden till beslutet 
är att nästkommande styrelse önskar anställa och arvodera extralärare på 
juristprogrammets första termin. En sådan utgift bör, enligt min mening, bäras 
av fakulteten och inte av studentkåren, och är dessutom inte representativ jämte 
studentkårens medlemmar då det enbart är hänförligt ett av de program som 
studentkåren studiebevakar. Lika ska behandlas lika, och liknande lärare 
bekostas inte av studentkåren inom de andra kurserna / programmen. I min 
mening måste antingen lärarlönerna sänkas eller slopas helt.” 
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Majoriteten av styrelsens förhållningssätt till KS 120:  
Majoriteten av styrelsen höll med om frågan att studentlärarlönerna bör bekostas 
av fakulteten och har kommunicerat detta vidare till fakulteten. Det ansågs 
däremot finnas ett värde med att fortsätta projektet med studentlärare på T1 
eftersom det verkat uppskattat sen projektets start. Styrelsen menar även att 
föreningen i fortsättningen inte ska finansiera projektet om fakulteten kommer 
fram till ett beslut där de inte väljer att själva anställa och arvodera studentlärare 
på T1. I sådana fall skulle det inte vara ekonomiskt hållbart för föreningens 
överlevnad. 
 
Styrelsen diskuterade om ordförande för studieutskottet bör fortsätta arvoderas 
och hur det bör budgeteras för. Styrelsen lyfte att ordförande för studieutskottet 
får ersättning från universitetet för att gå på utbildningsmöten.  
 
Styrelsen föreslog att ordförande för studieutskottet inte ska arvoderas från JF. 
 
Alva Johansen begärde votering. My Darling lämnade rummet. 
 
Votering 
För: 5  
Emot: 0  

 
Styrelsen föreslog att ändra KS 110 ”Fika/teambuilding” i förslaget från -8 000 
kr till -15 000 kr. 

 
  Alva Johansen begärde votering. 
 

Votering: 
För: 6 
Mot: 0 

 
Styrelsen beslutade 
Att lägga fram budgeten för 2022 med de föreslagna ändringarna. 
 

17 §  BESLUTSPUNKT: REVIDERAD KOMMUNIKATIONSPLAN 
Föredragande: Tova Backman 
 
Bilaga: Reviderad kommunikationsplan ht21 
 
Tova Backman meddelade att hon gjort mindre ändringar översiktligt. Främst 
har hon gjort ändringar av hur hemsidan ska använda som kommunikationskanal 
samt framhävt PR:s ansvarsområde. Alva Johansen meddelade vissa synpunkter 
och förslag på tillägg som Tova Backman tog i beaktning. Det har även lagts till 
vilken information som styrelsen är ansvarig för att den förmedlas ut i våra 
sociala kanaler. 
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Styrelsen beslutade 
Att anta den reviderade kommunikationsplanen med föreslagna ändringar. 
 

18 §  BESLUTSPUNKT: REVIDERAD ARBETSORDNING 

KOMMUNIKATIONSUTSKOTTET 
Föredragande: Tova Backman 
 
Bilaga: Reviderad arbetsordning ht21 
 
Alva Johansen meddelade vissa synpunkter som Tova Backman tog i beaktning. 
 
Styrelsen beslutade 
Att anta den reviderade arbetsordningen med kommunikationsutskottet med 
föreslagna ändringar. 
 

19 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Elias von Heijne meddelar att fakturering av sponsoravtal kommer ske närmaste 
veckorna. 
 

20 §  BEVAKNINGSLISTAN 
 

21 §  ÖVRIGA PUNKTER 
• My Darling tog upp frågan om vaccinationspass på Jontes, varpå Shepal 

Omar meddelade att det inte är aktuellt i nuläget eftersom vi inte får vara 
mer än 100 pers på Jontes. Alva Johansen frågade om detta är aktuellt inför 
recceveckorna, men styrelsens uppfattning är att det ansvaret ligger på 
nationerna. 

• Styrelsen beslutade att dela KK:s information om vaccinationspass på 
nation. 

• Shepal Omar föredrog hur status är inför recceveckan VT22. Främst är det 
brist med ansökningar av funktionärer och svårt att boka lokaler. 
Kommitteen har koll på deadlines. 

 
22 §  ORDET FRITT 

 
23 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Alva Johansen avslutade mötet kl. 21:27. 
 


