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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-04-13 KL. 17:15 VIA ZOOM.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Verksamhetsrevisor:

1§

Alva Johansen
Max Karlsson
Emmy Dahlin
Simone Andersen
Rasmus Knutsson
My Darling
Jacob Åberg
Magnus Jansson

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl. 19:01.

2§

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

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Jacob Åberg till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2022-04-07 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 föreslagen ordning.

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollen till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Deltagit på internat på Gotland tillsammans med UUFS. Vi hade
workshops om överlämning till nästa styrelse, kommunikation och rutiner
för tillsättande av studentrepresentanter.
• Deltagit på JURO-möte i Karlstad och representerat JF på JF Karlstads
bankett. Arbetet med rapporten om juriststudenters psykiska hälsa
fortskrider.
• Varit på möte med utbildningsutskottet där bland annat de nya riktlinjenra
för kursvärderingar diskuterades samt inslag av studenthälsan på fler
terminer.
• UUFS har haft styrelsemöte där vi diskuterade om student- och
doktorandombudens omfattning där vi beslutade att inte fatta något nytt
beslut vilket betyder att deras omfattning landar på 180% för tillfället. Om
vi inte tar något nytt beslut angående doktorandombuden så går
doktorandombuden tillbaka till 180% i omfattning.
• Tillsammans med kommunikationsansvarig och arbetsmarknadsansvarig
och Bertil Wiman hjälp till att anordna skattekvällen.
• Representerat JF på Medicinska föreningens bal!
Vice ordförande meddelar:
• Bokföringen är typ klar och har skickats till revisorn. Beroende på hur snabb
revisionen blir så är det inte säkert att det kommer bli klart tills handlingarna
måste skickas ut.
• Jag har börjat fundera på nya lokaler.
Sekreterare meddelar:
• Protokollet från februaristämman är färdigt.
• Representerat JF på Medicinska föreningens bal.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
• Planeringen inför vårgasquen är i gång.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
• Har varit i Karlstad tillsammans med ordförande.
• Arbetet i utskottet rullar på bra och det händer lite.

9§

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

10 §

EKONOMISK ÖVERSIKT
Kontot ser bra ut. Vice ordförande funderar på att söka fler bidrag, efter samtal
med ekonomerna.
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11 §

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom.

12 §

BESLUTSPUNKT: VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Föredragande: Alva Johansen
Styrelsen beslutade
Att
bordlägga punkten.

13 §

BROSCHYR MED JS SVERIGE
Föredragande: Alva Johansen
Bilagor: Broschyr JS Sverige, PROJECT SUMMARY
Styrelsen diskuterade om vi ska säga upp avtalet 30 dagar efter leverans av
broschyren. Simone Andersen meddelade att hon tagit fram en offert från en
alternativ broschyrproducent. Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att
ha kvar avtalet.
Styrelsen beslutade
Att
säga upp avtalet 30 dagar efter leverans av broschyren.
Styrelsen diskuterade därefter tillval. Magnus Jansson lyfte att inköp av
broschyrer tidigare år har fått dra över marknadsföringsbudgeten. Styrelsen
förespråkade 250 grams-papper för omslaget.
Styrelsen beslutade
Att
välja till 250 grams-papper för omslaget på broschyren.
Alva Johansen uppmanade alla ledamöter att gå igenom och ge feedback på
innehåll och layout och att svara alla i mailtråden.

14 §

BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE AV ÄMBETSBESKRIVNINGAR
Föredragande: Max Karlsson, Alva Johansen
Bilagor:
Sociala
utskottet
VT22,
Ej-utskottsbundna
ambeten,
Arbetsmarknadsutskottet, Studieutskottet VT22, Kommunikationsutskottet
VT22, Styrelsen VT22.
Styrelsen diskuterade eventuell feedback på ämbetsbeskrivningarna. Styrelsen
diskuterade uppdelningen i det sociala utskottet och om de krävs en
stadgeändring.
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Styrelsen beslutade
Att
anta ämbetsbeskrivningarna i enlighet med bilagorna med föreslagna
ändringar.

15 §

BESLUTSPUNKT: MEDALJER
Föredragande: Max Karlsson
Bilagor: Medaljreglemente-20190925_v.2, Medaljreglemente-20190925_v.2
Max Karlsson meddelade att ändringarna främst består av terminologi.
Styrelsen diskuterade eventuella redaktionella ändringar. Styrelsen föreslog
ett tillägg: Ämbetsman som inte varit aktiv på 2 år tas bort från registret.
Styrelsen beslutade
Att
anta det uppdaterade medaljreglemente i enlighet med föreslaget tillägg.

16 §

BESLUTSPUNKT: TILLDELNING AV MEDALJER
Föredragande: Emmy Dahlin
Ämbetsmannamedalj av andra graden
• Rasmus Knutsson
Klubbverkare HT19-VT20, ledamot i studierådet
HT20-VT21, pubmästare VT21-HT21,
ordförande för sociala utskottet VT21Ämbetsmannamedalj av första graden
• Ebba Olauzon
Klubbverkare VT19, VT20, HT20, ledamot av
studieförbättrandegruppen VT21, ledamot av
valberedningen VT20Styrelsen beslutade
Att
tilldela Rasmus Knutsson ämbetsmannamedalj av andra graden och
Ebba Olauzon ämbetsmannamedalj av första graden.

17 §

BEVAKNINGSLISTAN

18 §

ÖVRIGA PUNKTER
•
•
•
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Stämman ska utlysas nu på söndag den 17/4. Berörda ledamöter är medvetna
och har påbörjat arbetet.
Alva Johansen informerade om avtalet med Rindi. Styrelsen konstaterade att
det är bra om styrelsen läser igenom avtalet innan studieutskottet godkänner
avtalet och det undertecknas.
Max Karlsson meddelade att hela styrelsen ska delta på en överlämning med
UUFS samt att det hade varit roligt och bra om gamla styrelsen kör
överlämning med den nya styrelsen. Styrelsen ställer sig positiv till det.
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•

Paragrafborg kommer ske! Tanken är en form av rebusrally-variant.

19 §

ORDET FRITT

20 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade möte kl. 20:23.

_____________________
Alva Johansen
Ordförande

_____________________
Emmy Dahlin
Sekreterare

_____________________
Simone Andersen
Justerare
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