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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-01-12 KL. 18:30 VIA ZOOM. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Alva Johansen 
Vice ordförande:     Max Karlsson 
Sekreterare:      Emmy Dahlin 
Kommunikationsansvarig:     Simone Andersen 
Ordförande för sociala utskottet:   Rasmus Knutsson 
Ordförande för studieutskottet:    My Darling 
Arbetsmarknadsansvarig:     Jacob Åberg  

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 18:32. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja Simone Andersen till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET  

Kallelsen utgick den 2022-01-12 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 förslagen dagordning. 

 
7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

Ordförande meddelar: 
• Möte med UU:S coronasamordnare kring pandemiläget och inför 

recceveckan. 
• Fick delta som suppleant på ett extrainsatt rektors ledningsråd där 

coronaläget diskuterades samt vad universitetet ska förhålla sig till framöver. 
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Ökat samarbete med intendenterna kring öppettider och avstånd på campus 
ska ses över. 

 
8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 

Inga PC-beslut har tagits.  
 

9 §  JF:S VERKSAMHET I OCH MED NYA RESTRIKTIONER 
Bilaga: Anpassning av verksamheten 
 
Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till att genomföra recceveckan med tanke 
på den ökade smittspridningen. Alva Johansen meddelade att hon haft möte med 
coronasamordnaren som anser att det bästa är att skjuta upp recceveckan. 
Styrelsens gemensamma uppfattning är att avsevärt färre studenter kommer 
delta på en eventuell digital reccevecka och det är därför inget bra alternativ. 
Vidare är vår uppfattning att det varken är smittsäkert eller roligt att genomföra 
en reccevecka under pågående smittspridning och med nuvarande restriktioner. 

 
Vidare diskuterade styrelsen hur vi ställer oss till att fortsätta bedriva 
verksamheten på Jontes stuga, både café- och klubbverksamheten. Styrelsen tog 
upp olika alternativ för att bedriva klubbverksamheten restriktionsenligt och 
smittsäkert. Med hänvisning till smittspridningen vill vi dock uppmana studenter 
att hålla sig hemma i den utsträckning det är möjligt och stänger därför 
klubbverksamheten tillsvidare. Styrelsen kommer löpande ompröva beslutet om 
att stänga klubbverksamheten för den eventuella situationen att smittspridningen 
avtar innan restriktionerna lättar, för att eventuellt kunna öppna upp för 
klubbverksamhet i enlighet med restriktionerna. Styrelsen vill fortsätta bedriva 
caféverksamheten utifrån rådande restriktioner och bedömer att det är lättare att 
kontrollera att restriktionerna följs i dagsverksamheten samt viktigt att hålla 
öppet för bokförsäljning. 

 
Styrelsen beslutade 
Att skjuta upp recceveckan tills vidare. 
Att stänga klubbverksamheten tills vidare. 
Att inte anordna några interna sittningar, event eller dylikt. 
Att  se över besluten vid varje styrelsemöte. 
 

10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Styrelsen bordlägger översikt av bevakningslistan till nästa styrelsemöte. 
 

11 §  ÖVRIGA PUNKTER 
• Styrelsen såg över några oklarheter med vissa ämbeten. 
• Protokollet från decemberstämman 2021 är färdigt och kommer publiceras 

på hemsidan och i eventet på Facebook idag. 
• Alva Johansen ska skicka in kårstatusansökan idag. 
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12 §  ORDET FRITT 

 
13 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:45. 
 


