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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-03-09 KL. 17:15. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Alva Johansen 
Vice ordförande:     Max Karlsson 
Kommunikationsansvarig:     Simone Andersen 
Ordförande för sociala utskottet:   Rasmus Knutsson 
Ordförande för studieutskottet:    My Darling 
Arbetsmarknadsansvarig:     Jacob Åberg  
Verksamhetsrevisor:    Magnus Jansson 
Adjungerad:     Clara Elmqvist 

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:34. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja My Darling till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

 Kallelsen utgick den 2022-03-02 vilket är i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
Styrelsen beslutade 
Att adjungera in Clara Elmquist med närvaro- och yttranderätt. 

 
6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Styrelsen beslutade 
Att fastställa föredragningslistan med justeringarna att punkt 11 och punkt 
 17 bytte plats och en övrig punkt lades till. 
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7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokollen från 2022-02-02 och 2022-02-16 är justerade och kan läggas till 

 handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollen till handlingarna. 

 
8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

 Ordförande meddelar: 
• Deltagit på dekandag med universitetet! En spännande dag med mycket 

diskussioner om rankning och europeiska samarbeten. 
• Det har varit möte med utbildningsutskottet och fakultetsnämnden. JF 

föredrog en skrivelse om rättningstid samt rapporten om en förändrad syn 
på utbildningen. 

• JF har blivit beviljad kårstatus den 18:e februari, avseende Juridiska 
fakulteten med undantag för Campus Gotland, för perioden 1 juli 2022 till 
30:e juni 2025. 

• UUFS har haft styrelsemöte och där framförde jag vår inställning i frågan 
om student- och doktorandombudens omfattning men mer underlag har 
efterfrågats inför ett beslut. 

• Deltagit på JURO:s extrainsatta årsmöte där vi beslutade om fokusfrågor 
samt visionerna för arbetet bland annat. 

• Kul att se att så många deltog på utbildningen samt på vår 
ämbetsmannasittning. 

• Arbetar för tillfället med verksamhetsberättelsen för 2021. 
• Möte med Seniorskollegiet är fastställt till den 29:e mars! 
• Alva uppdaterar om situationen i Ukraina.  

 
 Vice ordförande meddelar: 

• Har fått kontakt med Ylva nu så vi har en klarare bild över vad som måste 
göras till bokslutet. Det är ganska mycket vilket gör att det kan bli tight till 
aprilstämman. 

• I övrigt flyter det på. 
 
 Sekreterare meddelar: 

• Stämmoprotokollet från februaristämman är på G. 
 

Studieutskottet: 
• Haft lite möten med JURO.  

 
Sociala utskottet:  
• Diplomeringsceremonin har kommit en bit i planeringen. Någon från 

styrelsen får gärna reppa.  
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Arbetsmarknadsutskottet: 
• En föreläsningsdag kommer hållas på Ekonomikum.  
• Roschier och Kriminalvården ska komma på fika.  
 
Kommunikationsutskottet 
• Nytt avsnitt av podden och ny upplaga av PJ har kommit ut.  
 

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

10 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
 

11 §  ANSÖKNINGAR FÖR VERKSAMHETSUTVECKLINGSBUDGET 
Bilaga: Ansökan om verksamhetsutvecklingsbudget – idrottsutskottet, 
Ansökan om verksamhetsutvecklingsbudget – IT-ansvarig. 

 
Clara Elmqvist redogjorde för idrottsutskottet ansökan.  
 
Alva yrkade på ett Clara skulle lämna rummet för att styrelsen skulle få tala 
fritt. Clara Elmqvist lämnade mötet. 
 
Mötet auktionerades 18:02. Mötet återupptogs 18:05. 
 
Styrelsen beslutade 
Att bevilja idrottsutskottet en utökad budget om 10 000 kr från 
 verksamhetsutvecklingsbudgeten för ändamål som beskrivs i ansökan. 
Att  inte bevilja utökat anslag till IT-ansvarig. 

 
12 §  BESLUTSPUNKT: FASTSTÄLLANDE AV DATUM TILL 

APRILSTÄMMA 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Förslag: 2022-05-08 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att fastställa stämmodatum till 8 maj 2022. 
 

13 §  MARKNADSFÖRINGSPLAN INFÖR ORDINARIESTÄMMA 
 Föredragande: Alva Johansen 
  

Simone uppdrogs ta fram en marknadsföringsplan. Planen redovisas över mejl 
eller annat digitalt kommunikationsmedel. 
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Mötet auktionerades 18:32. Mötet återupptogs 18:43. 
 

14 §  TILLSÄTTANDE AV LEDAMOT FÖR STYRGRUPP FÖR BYTE AV 

MEDLEMSSYSTEM 
 Föredragande: Alva Johansen 
 

Styrelsen beslutade 
Att tillsätta Max Karlsson som ledamot i styrgruppen för byte av  

  medlemssystem. 
 

15 §  FIXARDAG JONTES 
 Föredragande: Max Karlsson 
 

Fixardag ska hållas 13 mars 2022. Rasmus Knutsson och Max Karlsson är 
ansvariga från styrelsen.  

 
16 §  PLANERING INFÖR UTFORMANDE AV BROSCHYR TILLSAMMANS 

MED JS SVERIGE 
 Föredragande: Alva Johansen 
 

Alva Johansen informerar om att arbetet med broschyren är i gång och att detta 
kommer innebära arbete för styrelsen.  
 
4 april ska JS ta bilder till broschyren. 13 april ska de ha ett avstämningsmöte 
där de ska presentera hur långt de kommit. 21 april ska broschyren slutgiltigt 
godkännas. 
 
Alva Johansen, Simone Andersen och Jacob Åberg uppdrogs att fortsätta 
arbetet som huvudansvariga. 

 
17 §  BESLUTSPUNKT: TILLSÄTTANDE AV ÄMBETSMAN 

 Max Karlsson föreslår  
 Att tillsätta Lovisa Loveby som ledamot i studieförbättrandegruppen. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att tillsätta Lovisa Loveby som ledamot i studieförbättrandegruppen. 
 

18 §  SNUSFÖRSÄLJNING PÅ JONTES STUGA 
 Föredragande: Rasmus Knutsson 
  

Rasmus har undersökt frågan om det skulle vara möjligt att sälja snus på 
Jontes. Vad gäller tobakssnus var det ganska höga licensavgifter (ca 13 000 
kr/år). Däremot tobaksfritt snus (nikotinpåsar) är än så länge oreglerat och 
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även om den SOU:n som är skriven skulle gå igenom så skulle det vara en låg 
avgift.  
 
Resonemang om en bra marknad som skulle kunna locka många fler personer 
till Jontes fördes. Viktigt dock att det inte marknadsförs jättemycket utan det 
får hellre gå via ”word of mouth”. Det resonerades även om moralaspekt men 
styrelsen ansåg att det inte är sämre att sälja snus än att sälja sprit, dessutom 
delas snus ut gratis på Stockholms nation.  
 
Styrelsen beslutade 
Att uppdra åt Rasmus Knutsson att gå vidare i processen för att börja sälja 
 snus. 

 
19 §  DISKUSSIONSPUNKT: INVAL AV ”NISSAR” TILL ÄMBETSMÄN 

 Föredragande: Rasmus Knutsson 
 
 Bilaga: Tankar om arbetsordningen 
 
 Namnet ”nissar” är ersatt av klubbassistenter. Rasmus Knutsson redogjorde för 
 köksmästarens och klubbmästarens tankar, som framgår av bilagan.  
 

Alva Johansen bemötte argumentet med att det nya systemet inte förhindrar att 
klubbverkare/caféverkare också väljs på stämmor.  
 
En farhåga som finns är att det inte finns tillräckligt många som är tillräckligt 
engagerade. Därför väcks oro över att 20 personer är för få som ämbetsmän. 
Syftet med begränsningen av ämbetsmän är emellertid att det ska vara 
attraktivt att vara engagerad som KV/CV och att engagemangsnivån därför ska 
gå upp. Med det nya systemet kan man också plocka bort verkare som inte 
längre är engagerade.  

 
20 §  BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE AV OFFERT FÖR HEMSIDAN 

 Bilaga: JF-Offert-2 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att anta offert för hemsidan i enlighet med ”Förslag 1 – Stora förslaget” i 
  bilagan. 
 

21 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom. 
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22 §  FELAKTIGT UTLÄGG FRÅN MEDLEM 
Styrelsen beslutade 
Att upphäva styrelsens beslut som togs på styrelsemöte den 2022-02-16 på 
 13 §. 
Att betala ut felaktigt inskickat utlägg om 2000 kr till före detta funktioner 
 på recceveckorna HT22. 

 
23 §  ÖVRIGA PUNKTER 

• Resa till Lund: Styrelsen har fått en anmodan från JF Lund till deras 
jubileumsbal. Samtliga närvarande styrelseledamöter vill delta.  

• Gå till KK för underskrift: Alva Johansen påminde styrelsen om att gå till 
KK för att skriva på avtalet för KK-kort. 

• Reccegasque: Viktigt att avtalet följs. Omslagsbilden till eventet måste 
ändras. Alva Johansen frågade även vilka i styrelsen som ville delta. 
Otydligt svar.  

• Dolus: Samtliga närvarande styrelseledamöter vill delta med ett styrelselag. 
• Skriva till nya ämbetsmän: Alva Johansen påminde om att höra av sig till 

nya ämbetsmän. 
• Verksamhetsplangenomgång: Genomgång av verksamhetsplanen planeras 

till 24 mars. 
 

24 §  ORDET FRITT 
 

25 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Alva Johansen avslutade mötet kl. 20:11.  

 
 
 
 
 
 
_____________________    ______________________ 
Alva Johansen      Max Karlsson 
Ordförande      Mötessekreterare 
 
 
 
 
______________________ 
Simone Andersen 
Protokolljusterare tillika rösträknare 


