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

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Isak Sandell  
Vice ordförande:     Max Karlsson  
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:   Albin Högberg  
Kommunikationsansvarig:     Simone Andersen  (via Zoom) 
Ordförande för sociala utskottet:   Rasmus Knutsson (via Zoom) 
Arbetsmarknadsansvarig:    Alexandra Akdeniz (via Zoom) 

 Klubbmästare:     Per Magnusson  
 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet 17:13 

 

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 2022-08-10 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
Ingen adjungerades.  
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade  
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen dagordning 
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDEN 
Protokoll från 2022-06-08, 2022-06-08 (konstituerande) och 2022-07-07 är 
justerade och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att  lägga protokoll 2022-06-08, 2022-06-08 (konstituerande) och 2022-07-

07 till handlingarna. 
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8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Vice ordf meddelar:  
 Toalett har bytts ut på Jontes, ett hål i väggen på Jontes har lagats, fyra nya 

bord till Jontes har köpts in och en ny ismaskin har köpts in till 
kvällsverksamheten på Jontes 

 Arbetet med att få försäljning av Velo på Jontes fortskrider.  
 Det händer inte så mycket på ekonomifronten. 

 
Klubbmästaren meddelar:  
 Den nya hemsidan är på gång med ett nytt ansökningsformulär för bokningar 

av Jontes.  
 Datum för utbildning av klubbverkare är satt till torsdagen den 8:e 

september. 
 

Ordförande meddelar:  
 Söndagen den 21:a augusti ska JF:s nya hemsida vara tillgänglig för 

allmänheten. 
 Det har varit kickoff med UUFS.  
 Ett nytt samarbetsavtal med Lindahl är på plats. 
 Arbetet med studierådet fortskrider. 

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar:  
 Har tillsammans med ordförande haft möte med Iustus förlag.  

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:  
 Planering pågår för kickoff med arbetsmarknadsutskottet.  

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Planering för termin har påbörjats. 
 Arbetet med ett schema för verksamheten har kommit långt. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar:  
 Datum är satta och lokaler är bokade för höstens sittningar och liknande.  
 Arbetet med Recceveckan flyter på bra och det finns en ordentlig plan på 

plats.   
 JF-arrangemang inplanerat den 17:e september, för en JF-sittning utanför 

Jontes.  
 

9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen beslutade 
Att utse Sofia Andersson till ledamot av disciplinnämnden. 
Att utse Isak Lefvert till suppleant av disciplinnämnden. 
 



   2022-08-17 
   Sida 3 av 4. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

11 §  BESLUTSPUNKT: ANTAGANDE AV KRISHANTERINGSPLAN 
Bilaga: Krishanteringsplan för HT 22 
 
Styrelsen beslutade 
Att  anta krishanteringsplanen för HT 22.  
 

12 §  BESLUTSPUNKT: TILLSÄTTANDE AV PUBMÄSTARE 
Mot bakgrund av att det saknades en pubmästare för hösten 2022 beslutade 
styrelsen 

 Att  tillsätta William Nagy som pubmästare fram till septemberstämman.   
 

13 §  DISKUSSIONSPUNKT: JF-MÄSSAN UNDER RECCEVECKAN 
Den 28:e augusti under recceveckan anordnar JF en mässa på Jontes för att visa 
upp föreningens styrelse och olika utskott. Förhoppningen är att detta ska ge 
reccarna en inblick i vad JF gör och kan erbjuda studenterna och hur reccarna 
ska gå till väga för att engagera sig i JF.  

 

14 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: ÄMBETSMANNAKICKOFF 
Lämpliga datum för en ämbetsmannautbildning med tillhörande 
ämbetsmannakickoff diskuterades. Diskussion fördes också om datum för att ha 
en städdag på Jontes med tillhörande städsexa.  
 
Styrelsen beslutade 
Att ämbetsmannautbildning med tillhörande ämbetsmannakickoff ska hållas 

den 10:e september  
Att ha en städdag med tillhörande städsexa den 25:e september.  

 

15 §  BESLUTSPUNKT: SEPTEMBERSTÄMMA 
Diskussion fördes om hur man på bästa sätt utser en reccekommitté. Problem 
har tidigare uppstått när det inte har varit en sammanhållen grupp som sökt 
reccekommitté, utan enskilda individer som inte känner varandra särskilt väl. 
Olika möjligheter för att undvika att liknande situation uppstår igen 
diskuterades. 
 
Styrelsen beslutade 
Att sätta datum för septemberstämman till den 18:e september.   
Att  lysa, en (1) JoM-assistent, två (2) filmansvariga, två (2) SJM-ansvariga, 

en (1) pubmästare, en (1) recceförman, en (1) vice recceförman och fem 
(5) recceassistenter.  
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16 §  DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: MENTAL HEALTH WEEK 
JF ska delta i Mental Health Week. Vad föreningen ska bidra med diskuterades. 
Under diskussionen framkom att ett flertal personer med koppling till 
utbildningsväsendet och arbetslivet tidigare har uttryckt intresse för att hjälpa 
till.  
 
Styrelsen beslutade  
Att uppdra åt ordförande och utbildningsansvarig tillika sekreterare att 

undersöka möjligheterna att ha ett panelsamtal utifrån diskussionen som 
förts.  

 

17 §  ÖVRIGA PUNKTER 
 

18 §  ORDET FRITT 
 

19 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet 18:23. 
 
. 

 


