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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-06-08 KL. 17:15. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Alva Johansen 
Vice ordförande:     Max Karlsson 
Sekreterare:      Emmy Dahlin 
Kommunikationsansvarig:     Simone Andersen via Zoom 
Ordförande för sociala utskottet:   Rasmus Knutsson via Zoom 
Ordförande för studieutskottet:    My Darling via Zoom 
Arbetsmarknadsansvarig:     Jacob Åberg  via Zoom 
Ordförande electus:     Isak Sandell 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare electir:  Albin Högberg 
Arbetsmarknadsansvarig electa:   Alexandra Akdeniz  

 
1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 

Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:18. 
 

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

 
3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR 

Styrelsen beslutade 
Att välja Simone Andersen till mötesobservatör. 

 
4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 

Kallelsen utgick den 2022-06-01 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna kallelsen. 

 
5 §  ADJUNGERINGAR 

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

närvaro- och yttranderätt. 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Alva Johansen yrkade på att lägga till en ny § 11 ”Tilldelning av medaljer”. 
 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen ändring. 
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7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll från 2022-05-11 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokollet till handlingarna. 

 
8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 

Ordförande meddelar: 
• Är i full gång med överlämning med Isak och Albin samt avsluta projekt. 
• Tagit fram en ny team drive för JF:s styrelse som förhoppningsvis kommer 

underlätta styrelsearbetet.  
• Har haft möte med utbildningsutskottet, där diskuterades bland annat JF:s 

skrivelse om pris på kurslitteratur samt digitalt material på tentamen.  
• Representerat JF på ÖG:s jubileumsbal och deltagit på doktorspromotion 

(en av ceremonierna deltog Isak på) samt delat ut blommor till fakultetens 
nya doktorer och jubeldoktorer på följande mottagning.  

• Har haft möte med UUFS samt USMOS. Inför mötet med USMOS 
skickade vi in ett motförslag till beslut om styrgruppens mandat (i enlighet 
med tidigare styrelsebeslut) som ledamöterna i USMOS valde att ställa sig 
bakom. 

• Haft ett inledande möte om JF:s medverkan i Mental Health Week. 
• Har jobbat på hemsidan tillsammans med Emmy Dahlin. 
• Stort tack för detta verksamhetsår, det har varit fantastiskt kul att få arbeta 

med styrelsen och alla ämbetsmän i föreningen.  
 

Sekreterare meddelar: 
• Har haft styrelsemöte med Iustus. Det noterades att 

kurslitteraturförsäljningen minskar och diskuterades varför och åtgärder 
som de planerar att vidta. 

• Har inventerat bokförrådet på Jontes stuga. 
• Haft styrelsemöte med Kontaktdagen AB tillsammans med Max Karlsson. 
• Har också arbetat med hemsidan tillsammans med Alva Johansen. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
• Rasmus Knutsson och Jacob Åberg har varit på Uppsala Universitets 

entreprenörs- och innovationspris med efterföljande bankett. Mycket 
trevligt! 

 
Vice ordförande meddelar: 
• Haft bolagsstämmor med Kontaktdagen AB samt JF Holding. 
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9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen har beslutat 
Att godkänna ”Uppdragsavtal Juridiska föreningen i Uppsala” och 

”Uppdragsavtal JF Holding AB”. 
(Beslut fattat den 2022-06-04) 
Att godta betalningskravet från Fyreko trots bristande avtal. 
(Beslut fattat den 2022-06-04) 
 

10 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Ekonomiansvarig meddelar att det är mycket utläggshantering just nu. 
Härutöver meddelades att revisorerna blir dyrare och att styrelsen därför bör se 
över det framöver. 

 
11 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: TILLDELNING AV 

MEDALJER 
Föredragande: Alva Johansen 
 
Alva Johansen yrkade på att föra diskussionen bakom stängda dörrar. 
Diskussionen fördes bakom stängda dörrar. 
 
Alexandra Akdeniz, Albin Högberg och Isak Sandell lämnade mötet. 
 
Styrelsen beslutade 
Att tilldela följande personer ämbetsmannamedalj av andra graden: 

  Axel Hasslow 
  Emil Sartorius 
  Jonatan Skagerberg 
  Nike Elgenklöw 
  Robert Oddestad 
  Veronica Rask Thurin 
  Albin Högberg 
  Hugo Sjölin 
 Att tilldela följande person ämbetsmannamedalj av första graden: 
  Albin Högberg. 
 Att tilldela följande personer förtjänstmedalj av andra graden: 
  Ebba Olauzon 
  Shepal Omar 

Att uppdra åt Emmy Dahlin att sammanfatta nomineringarna för 
förtjänstmedalj av andra graden. 

 
12 §  HANTERING AV STYRDOKUMENT (TEAM DRIVE) 

Föredragande: Alva Johansen 
 

Alexandra Akdeniz, Albin Högberg och Isak Sandell anslöt till mötet. 
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En stor del av föreningens viktiga dokument har funnits på olika personers 
drives och i olika mappar. Därför har Alva Johansen gjort en Team Drive med 
alla, för styrelsen, viktiga dokument, i syfte att underlätta för nya 
styrelseledamöter. Alva Johansen gick igenom Team Driven, förklarade hur 
man döper nya dokument samt om och när man ska behålla gamla dokument. 
Alva Johansen uppmanade avgående ledamöter att ladda upp relevanta 
dokument på Team Driven. 
 

13 §  HEMSIDAN 
Föredragande: Emmy Dahlin  
 
Emmy Dahlin föredrog hur arbetet med den nya hemsidan går. Styrelsen 
diskuterade när vi vill att den nya hemsidan ska läggas över på den ordinarie 
domänen. Vidare meddelades att målet är att hemsidan ska bli klar till mitten på 
juni, vilket den i nuläget ser ut som att den kommer bli. 

 
Styrelsen beslutade 
Att gå över till JF:S ordinarie domän när JF och Consor känner sig färdiga 

med hemsidan. 
Att uppdra till Max Karlsson att dubbelkolla att avtalet med Swace är 

uppsagt. 
Att uppdra till Alva Johansen att se till så samtliga dokument från gamla 

hemsidan sparas. 
 

14 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: PASSERSYSTEM JONTES 
Föredragande: Max Karlsson 
 
Bilaga: Passersystem och låssystem 
 
Max Karlsson har tagit fram en offert för ett passer- och låssystem för Jontes 
stuga. Vidare meddelade han att fördelarna med ett trådslöst låssystem är att 
systemet inte är lokalt, vilket innebär att presidiet kan återställa nycklar snabbare 
om nycklarna strularl. Dessutom kan företaget också byta ut nyckellåsen så låsen 
inte längre kärvar. Max Karlsson påpekade att det inte är ett helt trådlöst system 
men om man vill kan man uppdatera låsen. Dessutom går system att uppdatera 
kontinuerligt. Kostnaden för ett nytt passersystem och låssystem är 25 000 kr 
exklusive moms. 
 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna offerten om passersystem och låssystem i enlighet med 

bilagan. 
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15 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: INSIGNIER 
Föredragande: Max Karlsson 
 
Max Karlsson meddelade att styrelsen måste införskaffa ett till insignie till följd 
av att presidiet har utökats med posten utbildningsansvarig tillika sekreterare. 
Mot bakgrund av reglerna kring insignier samt formen av föreningens befintliga 
insignier föreslår Max Karlsson därför att färgen på det nya insigniet ska vara 
brons och i samma form som nuvarande insignier. 
 
Vidare lyfte Max Karlsson att man ha inofficiella insignier för övriga 
styrelseledamöter och frågade hur styrelsen ställer sig till det. Styrelsen ställer 
sig positiv till det. 
 
Styrelsen beslutade 
Att införskaffa ett nytt insignie för JF:s nya presidial i brons i samma motiv. 
 

16 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Alva Johansen föreslog att nya styrelsen uppdaterar strukturen för att se vad som 
färdigställts. 

 
17 §  ÖVRIGA PUNKTER 

• Rasmus Knutsson meddelade att reccekommittén ska ha ett event den 28 
augusti som de döpt till JF-mässan med syftet att visa upp JF:s verksamhet. 
Kommittén förväntar sig att JF:s styrelse och ämbetsmän förbereder sig och 
deltar. 

• Alva Johansen påminde om att presidiet förväntas hjälpa till med 
inskrivningen i början på recceveckan. 

• Max Karlsson föredrog den preliminära planen för styrelseöverlämningen. 
• Emmy Dahlin föredrog diskussionerna som fördes under styrelsemötet med 

Iustus samt att JF gärna får bidra med underlag för studenternas inställning 
till studentlitteratur mot bakgrund av att försäljningen av kurslitteraturen har 
minskat. 

 
18 §  ORDET FRITT 

 
19 §  MÖTETS AVSLUTANDE 

Alva Johansen avslutade mötet kl. 19.31. 
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_____________________   _____________________ 
Alva Johansen     Emmy Dahlin 
Ordförande     Sekreterare 
 
 
 
 
 
_____________________  
Max Karlsson 
Justerare 
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