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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-03-30 KL. 17:15. 

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. 17:20. 
 

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

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 
 Styrelsen beslutade 
 Att välja Rasmus Knutsson till mötesobservatör. 
  

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
 Kallelsen utgick den 2022-03-23 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
 Inga adjungeringar förelåg. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
 Alva Johansen yrkade på att lägga till 17 § ”Val av recceombud”. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen ändring. 
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
 Protokollen från 2022-03-09 och 2022-03-16 är justerade och kan läggas till 
 handlingarna. 
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 Styrelsen beslutade 
 Att lägga protokollen till handlingarna. 
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
 Ordförande meddelar: 

• Deltagit på utbildningsutskottsmöte där direktiven för översynen av 
juristprogrammet bland annat diskuterades. 

• Deltagit på utökat ledningsråd inför universitetes VP 2023. 
• Varit på dialog med universitetsledningen tillsammans med de andra kårerna 

där vi diskuterade utmaningar som vi ställs inför samt framtidsutsikter.  
• Har tillsammans med verksamhetsrevisor Magnus Jansson och med vice 

ordförande Max Karlsson haft möte där vi följde upp vissa delar 
verksamhetsplanen samt pratade om kommande granskningsberättelse. 

• Arbetar vidare med hemsidan tillsammans med Emmy Dahlin och Pelle 
Magnusson samt med broschyren tillsammans med Jacob Åberg och Simone 
Andersen. 

• Representerade JF på UTN:s 20-års jubileumsbal på slottet! 
• Tackar för en otroligt lyckad reccegasque! 
• Verksamhetsberättelsen är färdigställd, har skickats ut på revidering innan 

den skickas till verksamhetsrevisorn. 
 
 Vice ordförande meddelar: 

• Håller på att fixa med alla protokoll men det tar lite tid att samla in 
underskrifter. 

 
 Sekreterare meddelar:  

• Har varit på fika hos Iustus tillsammans med kommunikationsansvarig och 
bokmästaren för att få en introduktion till Iustus verksamhet och diskuterat 
hur vi kan utveckla vårt samarbete. 

• Träffat arkivarien för att gå igenom mer i detalj hur ämbetet ska genomföras. 
Det ska även upprättas en arbetsordning för arkivarien. 

 
 Ordförande för sociala utskottet meddelar: 

• Lyckat temasläpp för recceveckan HT22. 
• Högt intresse för vårgasquen. 

 
 Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 

• Föreläsningsdagen är på måndag. 
 
 Ordförande för studieutskottet meddelar:  

• Har deltagit på möte med utbildningsutskottet rörande översyn av 
juristprogrammet tillsammans med ordförande. 

 
9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 

 Inga PC-beslut har tagits. 
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10 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
 Max Karlsson meddelar att han fått tillbaka en lista från bokföringsresursen med 
 transaktioner som saknar underlag från förra året. Det är ca 7 transaktioner om 
 ca 5000 kr. Har hittat en del underlag men inte alla. I övrigt ser allt bra ut. 
 

11 §  BESLUTSPUNKT: OMVAL AV LEDAMOT I SENIORSKOLLEGIET 
 Föredragande: Alva Johansen 
 
 Alva Johansen har pratat med Simon Alsing om han vill sitta kvar i 
 seniorskollegiet vilket han ställde sig positiv till. 
  
 Styrelsen beslutade 
 Att välja om Simon Alsing till ledamot i Seniorskollegiet i enlighet med 
  Stadgarna 13:3. 
 

12 §  BESLUTSPUNKT: TILLDELNING AV STIPENDIER 
 Föredragande: Emmy Dahlin 
 
 Bilagor: Stipendienämndens nominering och urvalsprocess, Betygsförteckning 
 Filip Magnusson, Betyg Isak Lefvert, Resultatintyg Miriam Hamberg, 
 Resultatintyg Rebecka Danelius Gedin 
 
 Stipendienämnden har beslutat att nominera Miriam Hamberg, Rebecka 
 Danelius Gedin, Filip Magnusson och Isak Lefvert för tilldelning av stipendier 
 om 12 500 kr vardera. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att tilldela 12 500 kr var till Miriam Hamberg, Rebecka Danelius Gedin, 
  Filip Magnusson och Isak Lefvert. 
 

13 §  BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE AV ARBETSORDNING FÖR 

TILLSÄTTANDE AV CAFÉ- OCH KLUBBVERKARE 
 Föredragande: Max Karlsson och Rasmus Knutsson 
 
 Bilaga: Arbetsordning för tillsättande av café- och klubbverkare 
 
 Max Karlsson gick igenom arbetsordningen för tillsättande av café och 
 klubbverkare. Köksmästare och klubbmästare har förmedlat att de anser att för 
 att motivera medlemmar att söka som café- och klubbverkare så måste det finnas 
 förmåner liknande de som ämbetsmän erhåller. Max Karlsson lyfte också den 
 diskussion som fördes på mötet med Seniorskollegiet, om café- och 
 klubbverkarna ska vara ämbetsmän  eller tjänstemän. Styrelsen diskuterade 
 arbetsordningen i sin helhet och vidare att café- och klubbverkare ska vara 
 tjänstemän. 
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 Styrelsen beslutade 
 Att anta arbetsordningen för tillsättande av café- och klubbverkare med de 
  ändringarna att ordet ämbetsman byts ut till tjänsteman samt beslutar ett 
  datum för när arbetsordningen börjar gälla. 
 

14 §  DISKUSSIONSPUNKT: ÄMBETSMANNAAKTIVITETER 
 Föredragande: Max Karlsson 
  
 Styrelsen diskuterade förslag på ämbetsmannaaktiviteter. Alva Johansen lyfte 
 att det är eventansvarig som ansvarar för interna evenemang. Datum för 
 ämbetsmannaavslutning bestämdes till den 13 maj. 
 

15 §  DISKUSSIONSPUNKT: MEDALJER 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Bilaga: Historien om medaljerna 
 
 Sen några år tillbaka har man inte tilldelat ämbetsmän medaljer utifrån 
 medaljreglementet. I stället har föreningens ansvariga på ett sätt skapat en egen 
 praxis i brist på kunskap och medaljer. Max Karlsson föreslår därför att 
 tilldelning av medaljerna börjar tilldelas i enlighet med medaljreglementet. I 
 övrigt lyfte Max Karlsson att  ledarskapsmedalj och styrelsemedalj måste 
 köpas in. Styrelsen diskuterade om ämbetsmän ska betala för medaljer. 
  

16 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: MARKNADSFÖRING AV 

ALUMNIDAGEN 
 Föredragande: Jacob Åberg 
 
 Alumnistiftelsen har efterfrågat marknadsföring på JF:s sociala medier inför 
 Alumnidagen som är  planerad till den 10 maj 2022.  Styrelsen ställer sig positiv 
 till att marknadsföra Alumnidagen. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att marknadsföra Alumnidagen i JF:s sociala medier. 
 

17 §  VAL AV RECCEOMBUD 
 Alva Johansen föredrog JoM:s motivering. 
 
 Styrelsen beslutade 
 Att tillsätta Wilma Rutfjäll som recceombud för recceveckan HT22. 
 

18 §  BEVAKNINGSLISTAN 
 Bevakningslistan gicks igenom. 
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19 §  ÖVRIGA PUNKTER 

• Alva Johansen, Simone Andersen och Jacob Åberg har varit på designmöte 
med broschyrföretaget. Planeringen är i full gång och allt går bra. Styrelsen 
diskuterade om avtalet ska sägas upp 30 dagar efter leverans för att inte binda 
upp oss. I övrigt frågade Alva Johansen om styrelsen anser att vi bör göra 
några tillägg, som i så fall kommer kosta. Punkten tas upp mer utförligt vid 
nästa styrelsemöte. 

• Rasmus Knutsson informerade om att snusförsäljaren vill ha 
konkurrensavtal. JF kommer få ersättning varje kvartal för 
konkurrensavtalet. Rasmus Knutsson ser inget problem med det. Styrelsen 
accepterade konkurrensavtalet. 

• Styrelsen diskuterade hur vi ska påvisa att föreningen hanterar incidenter 
som bryter mot JF:s policys. 

• Max Karlsson meddelade att styrelsen är anmäld till Kontaktdagens sittning 
den 9 november. 

 
20 §  ORDET FRITT 

 
21 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

 Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:14. 
 
 
 
 
 
 
________________   ________________ 
Alva Johansen    Emmy Dahlin  
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
________________ 
My Darling    
Justerare    
 


