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DAGORDNING 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-05-11 KL. 17:15. 

KALLADE: 
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  
Inspektor:     Olle Lundin 
Proinspektor:     Rolf Johansson 
Verksamhetsrevisor:    Magnus Jansson 

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:20. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja My Darling till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

  Kallelsen utgick den 2022-05-04 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelsen. 

 
5 §  ADJUNGERINGAR 

Styrelsen beslutade 
Att adjungera in Alexandra Akdeniz, Isak Sandell och Albin Högberg med 

närvaro- och yttranderätt. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med dagordningen. 
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7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll från 2022-04-27 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollet till handlingarna. 

 
8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

 Ordförande meddelar: 
• Representerade JF på universitets firande av sista april! Härlig dag! 
• Haft möte tillsammans med Max med kommittén om b.la. nya policys. 
• JF Holding har haft styrelsemöte där beslut om förslag på utdelning togs. 
• Deltagit på områdesnämndens sammanträde samt krissamverkan SLU + 

UU.  
• Vårstämman gick väldigt bra! Kul att se att många nya valt att söka sig till 

JF samt att det är många som valt att söka igen. Det var endast 
reccekommittén VT23 som inte valdes och extra roligt att propositionen 
om styrelsens sammansättning gick igenom så att JF från sommaren 
kommer att ha tre heltidare.  

 
 Vice ordförande meddelar: 

• Väl genomförd stämma! Kul med så många sökanden! 
• Ämbetsmannaavslutning är planerad. 
• Intervjuer i UUFS har börjat. 

 
 Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 

• Har haft lite problem med att få fram intresse för Roschiers evenemang 
men vi har löpande hållit kontakt, gick att genomföra. 

• Haft möte med AMG samt Alva för att kunna börja arbetet med 
överlämningar. 

 
 Sekreterare meddelar: 

• Har protokollfört vårstämman. 
• Haft styrelsemöte med Kontaktdagen tillsammans med bland annat vice 

ordförande och arbetsmarknadsansvarig. 
 

Ordförande för sociala utskottet: 
• Vårgasquen var väldigt lyckad. 
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9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen har beslutat 
Att lägga fram proposition om stadgeändring inför stämman. 
Se bifogat Förslag till ändring av stadgar och proposition om stadgeändring 
(Beslut fattat den 2022-05-1) 
Styrelsen har beslutat 
Att lägga fram proposition om revidering av  Åsiktsprogrammet inför 

  stämman. 
Se bifogat Proposition om revidering av Åsiktsprogrammet (1) och (2). 
(Beslut fattat den 2022-05-1) 
 

10 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Max Karlsson meddelade att de kommer ha genomgång med JF:s 
bokföringsresurs om vilka uppgifter som JF behöver hjälp med. 

 
11 §  BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE AV ÄMBETSBESKRIVNING FÖR 

ADMINISTRATIVA UTSKOTTET 
 Bilaga: Administrativa utskottet 
  
 Styrelsen beslutade 
 Att anta Ämbetsbeskrivning för administrativa utskottet. 
 

12 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: USMOS 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Bilaga: Styrgruppsmöte 20220426, Mandat för styrgruppen_20220423,  
 Aktivitetsplanering, Analys_Upright vs Melos_20220423, Stefans kommentarer 
 om kravlistan 

 
Max Karlsson meddelade att införandet av det nya medlemssystemet Uprigtht 
dröjer ytterligare på grund av att vissa nationer nu har kommit på att de saknar 
vissa funktioner i systemet. Kårerna behöver ett system där man kan lägga in 
medlemmar, alumnimedlemmar, stödmedlemmar samt möjlighet att ta fram 
listor på studenter med information om ålder samt vilken termin de studerar. 
Nationernas kravlista är mer omfattande vilket kräver ett mer avancerat system, 
en kostnad som kårerna inte vill betala för. Alva Johansen påpekade att alla 
medlemmar i USMOS har haft möjlighet att komma med synpunkter på 
kravspecifikationen innan den antogs. Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till 
att kårerna inför den nuvarande ”enklare modellen”. Max Karlsson lyfte att om 
man inte byter medlemssystem nu så måste man hitta en administratör för det 
nuvarande systemet Melos. 
 
Styrelsen ställer sig positiv till att det finns en styrgrupp som behandlar frågan 
men vill inte ge styrgruppen fullt så mycket mandat som de efterfrågar. Vidare 
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ställer sig styrelsen negativ till att betala för nationernas tillägg för funktioner 
som enbart de behöver samt punkt 8 i ”Mandat för styrgruppen”. Alva Johansen 
och Max Karlsson får mandat att föra JF:s styrelses talan i frågan. Styrelsen vill 
sätta systemet i rullning till hösten. 
 
Styrelsen beslutade 
Att ge Alva Johansen och Max Karlsson mandat utefter diskussionen som 

har förts. 
 

13 §  DISKUSSIONSPUNKT: MARKNADSFÖRING AV 

 SAMARBETSPARTNERINLÄGG 
 Föredragande: Jacob Åberg 

 
Jacob Åberg lyfte att det är problematiskt att visningarna på 
samarbetspartnersinläggen är hög men interaktionen är relativt låg. Jacob Åberg 
frågade styrelsen hur den ställer sig till att börja marknadsföra 
samarbetspartnersevent som JF:s event i högre grad. Alva Johansen ställer sig 
positiv till att avsändaren blir JF, snarare än at samarbetspartnern framstår som 
arrangören. Styrelsen konstaterade att det är problematiskt att vi inte får 
besökare till sponsorers evenemang, det riskerar att JF förlorar sponsorer och att 
det därmed finns ett behov av att utveckla samarbetena. Simone Andersen 
meddelade att PR-gruppen planerar JF:s inlägg till tider på dygnet då 
besökarantalet är högt på sociala medier. Vidare diskuterade styrelsen om det är 
mer värdefullt för JF att satsa på mer attraktiva events. Styrelsen konstaterade 
att arbetsmarknadsansvarig ska föra en dialog med sponsorerna kring 
eventutformning.  
 
Arbetsmarknadsansvarig och kommunikationsansvarig ska kontakta 
sponsorerna i syfte att undersöka eventuell utveckling av events så att de lockar 
fler deltagare. I övrigt ska arbetsmarknadsansvarig se över vilka aktiviteter som 
sponsorerna erbjuder för våra medlemmar, i samråd med sponsorerna. 

 
14 §  DISKUSSIONSPUNKT: MENTAL HEALTH WEEK HT22 

 Föredragande: Alva Johansen 
 

Alva Johansen meddelade att Mental Health Week är på initiativ från 
studenthälsan i samråd med alla kårer. Eventet innebär att kårerna och 
studenthälsan styr upp olika aktivitet och föreläsningar etc. för att belysa mental 
hälsa och välmående mer koncentrerat. Det var lyckat förra året. Studenthälsan 
är arrangör men vill involvera kårerna för att skapa en så bra vecka som möjligt. 
Alva Johansen frågade styrelsen om förslag på hur JF kan delta. My Darling 
föreslog att JF marknadsför eventet genom våra kanaler. Emmy Dahlin föreslog 
att studieförbättrande och idrottsutskottet samarbetar för att anordna någon 
variant av fysisk aktivitet. Vidare diskuterade styrelsen ett eventuellt samarbete 
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med Campus 1477, panelsamtal med andra kårer om hur vi minskar 
betygshetsen och förslag på andra aktiviteter med tema återhämtning. 

 
15 §  DISKUSSIONSPUNKT: ÖVERLÄMNING 

 Föredragande: Alva Johansen 
 

Alva Johansen ville diskutera hur styrelsen ställer sig till att hon lägger upp ett 
förslag på arbetsfördelning till de nya styrelserollerna. Styrelsen ställer sig 
positiv till det. 
Max Karlsson föreslog en gemensam styrelseöverlämning vilket både gamla och 
nya styrelseledamöter ställer sig positivt till. 

 
16 §  BESLUTSPUNKT: FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR KOMMANDE 

 STYRELSEMÖTEN 
Styrelsen beslutade 
Att ställa in mötet den 25/5-2022. 
Att fastställa sista styrelsemötet för verksamhetsåret 21/22 till 8/6-2022 kl. 

17:15. 
Att fastställa datum för konstituerande styrelsemöte till 8/6-2022 kl. 19:30. 
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17 §  BESLUTSPUNKT: TILLDELNING AV MEDALJER 
 Föredragande: Max Karlsson 
  
 Bilaga: Underlag för medaljutdelning 
 
 Styrelsen beslutade 

Att beslut om tilldelning förtjänstmedalj av andra graden bordläggs. 
 Att tilldela följande personer ämbetsmannamedalj av andra graden: 
  Alexander Vallgren 
  Ellen Rosenblad 
  Ellinore Rosvall 
  Emilia Wallin 
  Emma Björk Jäderlund 
  Filip Heilborn 

Gustav Pettersson 
Hedvig Alvén 
Herman Wedel 
Isa Bergman 
Isak Sandell 
James Wu 
Jasmine Carlsson 
Johan Håård 
Maja Hammarland 
Matilda Österberg 
Sara Johansson 
Simone Andersen 
Viktoria Colic 
William Nagy 

Att tilldela följande personer ämbetsmannamedalj av första graden: 
Alva Johansen 

 Carl-Wilhelm Hellstedt 
 Herman Wedel 
 Hilda Johansson 
 Markus Johansson 
 Max Karlsson 
 Sergio Ayoub 
 My Darling 
 Rasmus Knutsson 

 Att medaljerna tas tillbaka om de inte genomför en överlämning. 
 

18 §  DISKUSSIONSPUNKT: RUTINER FÖR SKYDDSVÄRDA PERSONER 
 Föredragande: Max Karlsson 
 

Styrelsen diskuterade hur föreningen ska jobba information om skyddsvärda 
personer. I formulär bör man ha en övrigt-fråga där man har möjlighet att 
förklara sig som en skyddsvärd person. JF ska aldrig publicera listor med folk 
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som är anmälda. Rutinerna ska också inkludera att fotograferna frågar om 
samtycke innan fotografering. My Darling föreslog att styrelsen tar fram en 
intern integritetsrutin som styrelsen och andra ämbetsmän, vilka hanterar 
personuppgifter som del i sitt ämbete, måste jobba utifrån. 
 
Styrelsen beslutade 
Att uppdra åt Max Karlsson, tillsammans med sekreterare och ordförande, 

att arbeta fram en intern integritetsrutin. 
 

19 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: AVTAL MED FYREKO 
 Föredragande: Max Karlsson 
 
 Bilaga: Uppdragsavtal JF Uppsala Holding, Uppdragsavtal Juridiska 
 Föreningen i Uppsala, Juridiska Föreningen i Uppsala e-post – Avtalsförslag 
 Fyreko 
 

Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss till förslaget på det nya avtalet med 
Fyreko. Emmy Dahlin förordar att vi inhämtar en offert för att jämföra. Isak 
Sandell påpekade att det kan vara värdefullt att ha en bokföringsresurs som vet 
hur en organisation fungerar. Alva Johansen anser att förslaget till avtal är 
undermåligt och kräver tydligare villkor.  
 
Styrelsen beslutade 
Att uppdra åt Max Karlsson att efterfråga en offert från en annan aktör. 

 
20 §  DISKUSSIONSPUNKT: HUSKÖP 

 Föredragande: Max Karlsson 
Max Karlsson meddelade att han har pratat med Akademiförvaltning/UBO om 
att eventuellt köpa huset snett nedanför Jontes. I nuläget ställer sig styrelsen 
positivt till att utöka lokalutrymmet. 

 
21 §  BEVAKNINGSLISTAN 

Alva Johansen uppmanade alla ledamöter att undersöka bevakningslistan. 
Punkten bordläggs. 

 
22 §  ÖVRIGA PUNKTER 

• Rasmus Knutsson har undersökt att eventuellt använda en app för JF:s 
idrottsverksamhet. 

• Alva Johansen meddelade att broschyren har gått i tryck. 
• Imorgon ska ordförande och sekreterare ha möte med Consor angående 

hemsidan. Alva Johansen uppmanade alla ledamöter att skriva på sina texter. 
 
 



   2022-05-10 
   Sida 8 av 8. 

 
Epost, webb 
ordf@jf-uppsala.se 
www.jf-uppsala.se  

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

23 §  ORDET FRITT 
 

24 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:11. 

 
 
 
 
 
 
_____________________   _____________________ 
Alva Johansen     Emmy Dahlin 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
 
 
_____________________  
Jacob Åberg 
Justerare 
 
 
 
 
 
 
 


