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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-01-19 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

1§

Alva Johansen
Max Karlsson
Emmy Dahlin
Simone Andersen
Rasmus Knutsson
My Darling
Jacob Åberg
deltog via Zoom

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl 17:23.

2§

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

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Max Karlsson till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den
kallelseförfarandet.

2021-01-13

vilket

inte

är

i

enlighet

med

Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR
Styrelsen beslutade
Att
adjungera in Lia Forslund och William Axenborg på 10 § ”Ny Hemsida
(Consor)” med närvaro- och yttranderätt.

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med förslaget.

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokollen från 2021-12-01, 2021-12-13, 2021-12-29 (konstituerande), 202201-12 är justerade och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
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Att

8§

lägga protokollen till handlingarna.

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Har presenterat JF för de som börjar juristprogrammet och
lantmäteriprogrammet VT22.
• UUFS har haft konstituerande styrelsemöte samt styrelsemöte.
• Utbildningsutskottet har haft möte, det diskuterades bland annat om tillåter
material på tentamen.
• Mycket arbete kring att få till ett extra tentamenstillfälle på juristprogrammet
(som nu kommer att ske) med anledning av pandemin.
Vice ordförande meddelar:
• Tar itu med löpande arbete.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
• Ordförande för sociala utskottet, vice ordförande och klubbmästeriet har haft
möte om eventuell fredagspub och generell utveckling av pubverksamheten.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
• Håller på att sammanställa rapport om enkät som ska föredras på
fakultetssammanträde.
• Katia Cejie har efterfrågat att JF ska verka för att de internationella
masterstudenterna ska få kännedom om och ta del av JF:s verksamhet bättre.
Kommunikationsansvarig meddelar:
• Bildväggen på Jontes, som fotograferna tagit initiativ till, håller på att sättas
upp.
• Uppstartsmöte med PR-utskottet.
Sekreterare meddelar:
• Sångböckerna kommer levereras i tid för reccegasquen eftersom
recceveckan är uppskjuten.
• Lagböckerna beräknas komma den 28e januari.

9§

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

10 §

NY HEMSIDA (CONSOR)
Föredragande: Alva Johansen och Emmy Dahlin
Bilaga: Offert-Consor
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Bakgrund: Ordförande, sekreterare och IT-ansvarig hade möte med Consor
angående ny hemsida.
Styrelsen diskuterade offerten som vi fått från Consor, vilka tillägg vi vill ha
samt vilka ändringar som kan göras för att reducera priset. Vidare diskuterade
styrelsen upplägg för hur hemsidan ska kunna finansieras. Representanterna från
Consor presenterade ett alternativ som innebär att man först bygger en
grundhemsida, och därefter kan man påbörja ett andra projekt för att bygga ut
hemsidan med vissa funktioner. Vidare diskuterade styrelsen att ett alternativ är
att genomföra en extrainsatt stämma för att eventuellt kunna ändra i budgeten
för 2022.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Alva Johansen, Emmy Dahlin och Per Magnusson att fortsätta
kontakten med Consor angående ny offert.
Att
uppdra Max Karlsson att se över budgeten samt möjligheten till en
eventuellt extrainsatt stämma samt kontakta Swace.
Att
uppdra Max Karlsson att avsluta avtalet med Loopia AB för domänen
”studierådet.org”.

11 §

BESLUTSPUNKT: FASTSTÄLLANDE AV MÖTESTIDER VT22
Föredragande: Alva Johansen
Styrelsen beslutade
Att
fastställa mötestiden för VT22 till onsdagar udda veckor kl. 17:15-19:15.

12 §
BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE
VT22

AV KRISHANTERINGSPLAN FÖR

Föredragande: Alva Johansen
Bilaga: Krishanteringsplan för VT22
Efter återkoppling från Rolf Johansson anser styrelsen att det finns värde i att
lägga till en formulering om att inspektor och proinspektor kan rådfrågas vid
behov. Utöver det uppmärksammades ett behov av vissa redaktionella
ändringar.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Alva Johansen att göra redaktionella ändringar samt tillföra
information om att rådfråga inspektor och proinspektor vid behov.
Att
anta Krishanteringsplan för VT22.

13 §

DISKUSSIONSPUNKT: TIDNINGEN ERGOS FRAMTID
Föredragande: Alva Johansen
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Styrelsen diskuterade tidningen ERGO:s framtid, som är Uppsala Studentkårs
tidning. Alva Johansen informerade om att universitetet tyckte det fanns ett
värde i att behålla tidningen och har meddelat att de kan finansiera tidningen en
tid om alla studentkårer ”tar över” tidningen. Allmänt kan sägas att tidningens
framtid är beroende av studentkårernas inställning till att bidra ekonomiskt och
att kårerna isåfall måste göra det tillsammans. Styrelsen diskuterade hur vi
ställer oss till att börja finansiera ERGO framöver och vilka fördelar JF:s
medlemmar kan erhålla av att ERGO lever vidare. Styrelsen framhöll även att
det bör vara en tidning som är kårernas gemensamma, och inte längre Uppsala
studentkårs egen tidning. Styrelsen lyfte att det finns ett värde i att ha en
oberoende tidning som bevakar universitetet samtidigt som JF inte har möjlighet
att betala för ERGOs framtid. Styrelsen diskuterade vilka möjligheter som finns
för att tidningen ska bli självförsörjande.
Generellt är styrelsen positiv till att tidningen ska finnas kvar eftersom den fyller
en viktig funktion ur studiebevakandeperspektiv eftersom den skapas av
journalister och inte går att jämföra med kårernas tidningar. Alva Johansen
kommer ta upp frågorna om hur den kommer finansieras i framtiden, vikten av
att det inte blir Uppsala studentkårers tidning samt vilken insyn JF får i
tidningens framtid till nästa möte om ERGOs framtid.

14 §

UTBILDNING FÖR VALDA ÄMBETSMÄN I DECEMBER
Föredragande: Alva Johansen
Styrelsen diskuterade hur vi ska genomföra utbildning för de nyvalda
ämbetsmännen. Styrelsen beslutade att skjuta på utbildningen tills den går att
genomföra på plats. Inom snar framtid kommer styrelsen att skriva ihop en
utbildningsinformationsbilaga som varje utskottsordförande får i uppdrag att
mejla ut till de nyvalda ämbetsmännen. Informationen kommer även läggas upp
i ämbetsmannagruppen på Facebook.

15 §

BESLUTSPUNKT: VERKSAMHETEN PÅ JONTES
Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till att öppna upp kvällsverksamheten och
bedriva den i enlighet med rådande restriktioner. Styrelsen står fast vid beslutet
som fattades under styrelsemötet den 2022-01-12.

16 §

EKONOMISK ÖVERSIKT
Vice ordförande ser över fakturering från 2021. Vice ordförande meddelar att
han är i fas med bokföringen sedan årsskiftet.

17 §

BEVAKNINGSLISTAN

18 §

ÖVRIGA PUNKTER
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19 §

ORDET FRITT

20 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:35.
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