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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-03-16 KL. 17:15. 

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

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

 Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:18. 
 

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

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 
 Styrelsen beslutade 
 Att välja Simone Andersen till mötesobservatör. 
 

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
 Kallelsen utgick den 2022-03-09 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att godkänna kallelsen. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
 Isa Bergman, Markus Johansson Zolnir, på 16 §, Oscar Rudén 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att adjungera in Isa Bergman samt Markus Johansson Zolnir och Oscar 
  Rudén  på § 16 ”Meddelandepunkt: Internationella kommittén” med 
  yttranderätt. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 Alva Johansen yrkade på att behandla § 16 ”Meddelandepunkt: Internationella 
 kommittén” före § 15 ”Poster till vårstämman”. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagna ändringar. 
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7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 Protokoll från 2022-03-09 är inte justerat.  
 
 Punkten bordläggs. 
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
 Ordförande meddelar: 

• Deltagit på styrelsemöte med UUFS! 
• Har haft möte med fakulteten angående studieplatser på Munken, hus 2. 
• Sett första demon och diskuterat planering för nya hemsidan tillsammans 

med IT-ansvarig och Emmy (sekreterare). 
• Har varit på utbildningsdag med fakulteten den 16/3 avseende översyn av 

juristprogrammet. 
  
 Vice ordförande meddelar: 

• Fixardagen blev jättelycakd! Tack alla som var med. Jontes är mycket finare 
nu. 

• Ekonomiassistenterna och jag hade en heldag i lördags där vi gjorde massa 
bokföring så nu är det typ klart. 

• Har varit på KMK-möte den 16/3. 
• Har fått tillgång till alla kvitton från ICA Luthagen för bokföringen för 2021. 

 
 Sekreterare meddelar: 

• Har haft möte med stipendienämnden angående stipendierna. 
 

Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
• Har haft möte med köksmästare och klubbmästare angående antagande av 

klubbverkare och caféverkare. 
 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
• Kriminalvården kommer till Jontes på måndag den 22/3. 
 
Kommunikationsansvarig meddelar: 
• Uppstartsmöte med nya PR-assistenterna och har i övrigt jobbat med 

schemaläggning av inlägg i sociala medier. 
 

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

 
10 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 

 Arbetet med bokslutet för 2021 är på god väg att färdigställas. 
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11 §  KARRIÄREVENTET LANTMÄTERIPROGRAMMET 
 Föredragande: Isa Bergman 
 
 Programansvarig för  lantmäteriprogrammet har hört av sig till Isa Bergman för 
 hon personligen ska styra upp ett arbetsmarknadsevent för studenterna på 
 lantmäteriprogrammet. Isa föreslår att man kan genomföra det i samråd med JF 
 och arbetsmarknadsgruppen, i stället för att lantmäteristudenterna ska 
 göra det självständigt. Isa Bergman meddelar att det finns en grupp 
 studenter som är intresserade av att planera och genomföra eventet. 
 
 Styrelsen ställer sig positiv till förslaget. I övrigt diskuterade styrelsen 
 förslag på genomförande samt vad lantmäteristudenterna bör veta innan de 
 påbörjar arbetet. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att uppdra åt Jacob Åberg att fortsätta kontakten och planeringen för ett 
  arbetsmarknadsevent för lantmäteristudenterna i samråd med Isa  
  Bergman. 
 
 Isa Bergman lämnade mötet kl. 17:40. 
 

12 §  BESLUTSPUNKT: OMVAL AV LEDAMOT I SENIORSKOLLEGIET 
 Föredragande: Alva Johansen 
  
 Bakgrund: Omval av ledamot i Seniorskollegiet kan ske enligt stadgarna 13:4. 
 Styrelsen diskuterade omval av Simon Alsing. Alva Johansens motiverade 
 omvalet med att han har bra erfarenhet av arbetslivet och är väldigt intresserad 
 kring näringslivsfrågor och kan bidra till JF:s verksamhet. 
 
 Styrelsen ställer sig positiva till omval av ledamot i seniorskollegiet. Men innan 
 styrelsebeslut tas ska Alva Johansen ta kontakt med Simon Alsing för att se om 
 han vill bli omvald. 
 

13 §  SNUS – UPPFÖLJNING 
 Föredragande: Rasmus Knutsson 
  
 Bilaga: Snusrapport 
 
 Rasmus Knutsson meddelade att han har varit i kontakt med Uppsala kommun 
 och eventuell leverantör av snus inför eventuell snusförsäljning på Jontes stuga. 
 Vidare informerade han styrelsen kring möjligheterna till snusförsäljning, 
 inkluderat eventuella avgifter och försäljningspris. Styrelsen diskuterade hur 
 vi ställer oss till att sälja snus på Jontes stuga. Styrelsen påpekade att det är 
 viktigt att köksmästaren kommunicerar till caféverkarna att köparna måste visa 
 legitimation och JF-medlemskap vid köp av snus. 
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 Vidare diskuterade styrelsen om man ska sälja snus även under 
 klubbverksamheten. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att uppdra åt Rasmus Knutsson att påbörja försäljningen småskaligt i syfte 
  att få en uppfattning om intresset finns bland våra medlemmar. 
 

14 §  MARKNADSFÖRINGSPLAN INFÖR STÄMMAN 
 Föredragande: Simone Andersen 
 
 Simone Andersen föredrog marknadsföringsplanen inför aprilstämman som är 
 den 8 maj. Styrelsen diskuterade eventuella förslag till ändringar. 
 

15 §  MEDDELANDEPUNKT: INTERNATIONELLA KOMMITTÉN 
 Föredragande: Oscar Rudén, Markus Johansson Zolsnir 
 
 Föredragande (representanter från Internationella kommittén) redogjorde för 
 vad de gjorde på Internationella kommitténs resa till Århus 2022 inom ramen 
 för Nordiska veckan. Temat för veckan var The New Generation of Street 
 Gangs. Föreläsningarna och samtalen kretsade kring gängkriminalitet i 
 Danmark och de lagändringar som genomförts och hur rättsläget har förändrats 
 efter det. Vidare var det föreläsningar om gängkriminalitet ur ett 
 migrationsperspektiv, ekonomisk kriminalitet och nationella rättsfall på 
 området. Härutöver så deltog kommittén också på studiesociala aktiviteter, 
 bland annat en mer informell sittning med övernattning, där de 
 representerade JF Uppsala.  
 
 Föredragande lyfte att deltagarna, vid nästan alla tillfällen under resan, 
 diskuterade och jämförde juridiska problem och lösningar, hantering av 
 studenthälsoproblem såväl som den studiesociala situationen länder emellan. 
 Det medförde att man fick ett mer internationellt perspektiv på den juridiska 
 utbildningen. Kul och intressant tyckte föredragande. 
 
 Styrelsen tackade för Internationella kommitténs värdefulla redogörelse av deras 
 deltagande på Nordiska veckan. Vidare diskuterades utveckling av samarbetet. 
 
 Rasmus Knutsson lämnade mötet kl 18:24.  
 
 Markus och Oscar Rudén lämnade mötet kl 18:27. 
 

16 §  POSTER TILL VÅRSTÄMMAN 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Styrelsen måste bestämma vilka poster som ska lysas inför majstämman. 
 Styrelsen diskuterade eventuella förändringar förutsett att förslaget om att ha 
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 ytterligare en heltidsarvoderad styrelseledamot kommer gå igenom och tillsättas 
 på stämman. Styrelsen diskuterade också hur vi bör hantera den situation som 
 uppstår om propositionen om ytterligare en heltidsarvoderad inte röstas igenom 
 av stämman. Vidare diskuterade styrelsen om det behövs två vice ordförande för 
 studieutskottet. Alva Johansen ansåg att en är tillräckligt. Vidare diskuterade 
 styrelsen behov av att lysa köksmästare med anledning av den eventuellt 
 förändrade styrelsesammansättningen till hösten. Max Karlsson föreslog att 
 styrelsen ska  lysa köksmästare för att underlätta för ansvarig 
 styrelseledamot men med information om att köksmästaren då kommer få en 
 förändrad roll. Vidare konstaterade Max Karlsson att klubbmästare även 
 kommer behöva lysas till majstämman till följd av den förändrade 
 styrelsesammansättningen. 
 
 Vidare diskuterade styrelsen om posterna som SJM-ansvariga ska lysas. Jacob 
 Åberg menar att det skulle vara kul att kunna delta på SJM, förutsatt att posterna 
 tillsätts.  
 
 Styrelsen beslutade 
 Att lysa en (1) ordförande, en (1) utbildningsansvarig tillika sekreterare, en 
  (1) arbetsmarknadsansvarig, en JOM-förman, tre (3) JOM-assistenter, en 
  (1) biträdande chefredaktör, en (1) biträdande layoutansvarig, två (2) 
  vice arbetsmarknadsansvariga, sju (7) arbetsmarknadsassistenter, två (2) 
  SJM-ansvariga, en (1) klubbmästare, en (1) köksmästare, en (1) vice 
  gasqueförman, tre (3) gasqueassistenter, en (1) idrottsförman, en (1) vice 
  idrottsförman, en (1) ensembleförman, en (1) sammankallande av  
  studieförbättrande, nio (9) ledamöter av studieförbättrandegruppen, en 
  (1) vice ordförande för studieutskottet och tolv (12) ledamöter av  
  studierådet till majstämman. 
 

17 §  BESLUTSPUNKT: BOKFÖRINGSRESURS TILLGÅNG TILL 

SÖDERBERG & PARTNERS 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att Ylva Jansson (personnr 19820415-0265) ska få tillgång till JF:s konto 
  hos Söderberg & Partners. 
 

18 §  BEVAKNINGSLISTAN 
 

19 §  ÖVRIGA PUNKTER 
• Arbetsmarknadsansvarig har blivit kontaktad av ett företag som 

sammanställer jobb för juriststudenter som vill bli samarbetspartner. 
Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till det. Styrelsen föreslog att 
företaget kan få sponsra Dolus Cup. 
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20 §  ORDET FRITT 

 
21 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

 Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ______________________   ______________________ 
 Emmy Dahlin     Alva Johansen 
 Sekreterare     Ordförande, justerare 
 
 
 
 
 
 
 ____________________ 
 Jacob Åberg 
 Justerare 


