
   2022-09-07 
   Sida 1 av 6. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-09-07 KL. 17:15. 

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

 Klubbmästare:     Per Magnusson  
 Verksamhetsrevisor:    Magnus Jansson 
 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet 17:20. 
 

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

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR  
Styrelsen beslutade 
Att välja Alexandra Akdeniz till mötesobservatör. 
 

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2022-08-31 i enlighet med kallelseförfarandet. 
 
Styrelsen beslutade 
Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
Ingen adjungerades.  
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista med tillägget ”Alumnisittningen” 
(ny punkt 16). 
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll från 2022-08-17 är justerat och kan läggas till handlingarna.   
 
Styrelsen beslutade 
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Att  lägga protokoll 2022-08-17 till handlingarna.  
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Jag har varit på rektorsledningsråd med andra kårer och personer kopplade 

till universitet. Mycket av det som diskuterades var forskningsrelaterat och 
därför av mindre intresse för JF.  

 Jag har tillsammans med utbildningsansvarig tillika sekreterare varit på möte 
med utbildningsutskottet. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Det har varit mycket att göra på den ekonomiska fronten, särskilt i anslutning 

till recceveckan. Med hjälp av ekonomiassistenterna har dock arbetet flutit 
på bra och ekonomiarbetet är i fas.  

 Det har varit mycket arbete med att få in alla nya medlemmar i systemet 
särskilt i samband med recceveckan.  

 Den nya hemsidan har i omgångar haft vissa problem. 
 

Arbetsmarknadsansvarig meddelar:  
 Jag planerar att förnya alla avtal under i hösten. 
 Flera av våra samarbetspartners har planerat in event under hösten.  
 Arbetet i arbetsmarknadsgruppen flyter på.  
 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Studieutskottet har haft utbildning och kickoff.  
 Studieutskottet närvarade på JF-mässan.  

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar:  
 Recceveckan är avklarad och den gick väldigt bra. Många reccar fångades 

upp och verkar ha blivit intresserade av JF:s verksamhet.  
 Det är 6–7 sittningar inplanerade, det kommer bli kul 
 Sociala utskottet ser fram emot en kul höst.  
 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Jag har haft ett kort möte med gasquegruppen inför civilrättsgasquen och 

balen.  
 Det är mycket som händer i PR-gruppen.  
 Jag har haft uppstartsmöte med Press Judicata och med podden.  
 Kommunikationskottet ser fram emot en bra höst.  
 Kallelse till septemberstämma är ute och arbetet med stämman är i gång.  
 
Klubbmästare meddelar:  
 Lokalbokningssystemet är fortfarande på paus men kommer att öppnas upp 

till helgen.  
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 Till hösten planeras att ha en stående pub veckovis på Jontes som ska vara 
öppen för alla medlemmar.  

 Många reccar verkar ha fångats upp och blivit intresserade av café- och 
klubbverksamheten. 

 Imorgon kommer det vara utbildning för café- och klubbverkare och det är 
ca 90 personer som är intresserade.  

 

9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen beslutade 
Att lysa en (1) ledamot av valberedningen. 

 

10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.   
 

11 §  BESLUTSPUNKT: MEDALJER 
Föredragande: Max Karlsson 
 
Bilaga: Medaljförslag 
 
Det är ett pågående projekt att vitalisera JF:s medaljsystem. I det arbetet ingår 
att införa styrelsemedaljer. Mot bakgrund av det redovisade vice ordförande tre 
designförslag på styrelsemedaljer. Ett av förslagen väckte intresse och 
diskuterades särskilt. Viss förbättringspotential ansågs föreligga men det var en 
bra grund. I diskussionen betonades vikten av att styrelsemedaljerna ska matcha 
de medaljer som redan finns och inte sticka ut för mycket.  

 
Diskussion fördes också om förtjänstmedaljerna. Det diskuterades vilken praxis 
som ska föreligga när dessa medaljer delas ut, det vill säga hur lätt eller svårt det 
ska vara att få en förtjänstmedalj.  

 
Styrelsen beslutade  
Att färgen på styrelsemedaljen ska vara silver. 
Att färgen på ledarskapsmedaljen ska vara brons.  
Att  uppdra åt kommunikationsansvarig att arbeta fram ett nytt 

designförslag med utgångspunkt i diskussionerna.  
 

12 §  ÄMBETSMANNAKICKOFF 
Föredragande: Rasmus Knutsson 
 
Datum för en ämbetsmannautbildning och tillhörande kick-off är satt till den 17 
september. Förberedelse och planering inför det pågår. Det verkar som att det 
kommer gå bra.  
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13 §  DISKUSSIONSPUNKT: HEMSIDAN 
Föredragande: Albin Högberg 
 
JF:s nya hemsida som har haft vissa problem under uppstartsperioden, och 
arbetet med att förbättra hemsidan pågår löpande. Utbildningsansvarig tillika 
sekreterare uppmanar styrelsen att kolla igenom hemsidan och komma in med 
synpunkter för att den ska bli så bra som möjligt.  
 
Ett möte med Consor som har gjort hemsidan på uppdrag av JF är inplanerat.  
  

14 §  NY POTENTIELL SAMARBETSPARTNER? 
Föredragande: Alexandra Akdeniz 
 
En potentiell samarbetspartner, med juridisk inriktning, har sökt kontakt med 
JF:s arbetsmarknadsansvarig om att bli samarbetspartner med JF. 
Arbetsmarknadsansvarig söker styrelsens synpunkter på detta.  
 
En första aspekt som lyftes fram var att vi helt saknar samarbetspartners som 
vänder sig till lantmätarstudenter. Lantmätarstudenterna utgör ca 10 % av JF:s 
totala antal medlemmar. Arbetsmarknadsansvarig lyfte att det i det läget skaffa 
sig ännu en juridisk samarbetspartner kan tas emot negativt av lantmätar-
studenterna. Arbetsmarknadsgruppen letar dock vidare efter samarbetspartners 
som riktar sig mot lantmätare och det kommer att hållas ett event med Sweco 
under hösten.  
 
En andra aspekt som diskuterades var hur många samarbetspartners vi kan ha.  
Nu har vi en huvudsamarbetspartner och nio samarbetspartners. Det 
diskuterades om det finns en risk för urvattning om vi tar in ytterligare 
samarbetspartners.  
 
En tredje aspekt som lyftes är att det är bra med en bredd bland våra 
samarbetspartners. Bland annat vilken bredd av rättsområden som våra 
samarbetspartners verkar inom. Något som lyftes särskilt i den potentiella 
samarbetspartnerns  fall var att de har en internationell profil.    
 

15 §  CAFÉVERKARE OCH KLUBBVERKARE 
Föredragande: Pelle Magnusson 
 
Café- och klubbverkare väljs inte längre på stämman som ämbetsmän utan har 
blivit tjänstemän i stället och väljs därmed in efter ansökan hos styrelsen. Det 
har medfört att det är enklare att bli engagerad i JF men också att det är väldigt 
många som har sökt. Det är totalt närmare 90 personer som har ansökt om att bli 
café- eller klubbverkare. Det är väldigt kul men innebär samtidigt utmaningar. 
En fråga som har uppstått är vilka förmåner som café- och klubbverkarna ska 
erhålla. 
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Diskussion fördes om detta. Styrelsen diskuterade om man ska erhålla samma 
förmåner som ämbetsmän om man arbetar ett visst antal pass och därmed visar 
ett visst engagemang. Styrelsen kom inte fram till några exakta detaljer hur det 
ska se ut.  

   
Styrelsen beslutade 
Att  uppdra åt Klubbmästare, ordförande för sociala utskottet och vice 

ordförande att undersöka hur man kan reglera tjänstemannaskapet.  
Att  uppdra åt Klubbmästare, ordförande för sociala utskottet och vice 

ordförande att revidera ”Arbetsordning för tillsättande av café- och 
klubbverkare”.  

 

16 §  ALUMNISITTNINGEN 
Föredragande: Max Karlsson 
 
En alumnisittning är inplanerad, och arbetet med den fortskrider. Det finns dock 
vissa aspekter att diskutera. 
 
Ett första problem är medlemssystemet som har svårt att hantera 
alumnimedlemmar. En plan för att få in medlemmar skulle är att låta 
medlemsavgiften på 200 kr ingå i sittningsbiljetten, något som Magnus Jansson 
har föreslagit.  
 
Ett andra problem är svårigheterna med att hitta en lokal. Nationerna är fulla 
under hösten, därför är Jontes stuga bokad den 26 november för detta evenemang 
i stället.  
 
Diskussion fördes därefter vilka som skulle bjudas in till en alumnisittning. Vill 
vi ha en sittning med många yngre förmågor men som kanske inte har haft 
särskilt tunga uppdrag inom JF eller vill man gå mer på djupet och leta reda på 
gamla styrelsemedlemmar som är mer seniora. Det lyfts i diskussionen att det 
kan vara svårt att leta reda på gamla styrelsemedlemmar. Någon föreslår då att 
man kan titta i gamla upplagor av Press Judicata där sådan information finns 
tillgänglig, en annan föreslog att JF kan titta i gamla styrelse- och 
stämmoprotokoll och en tredje upplyser om att det finns en facebook-grupp för 
före detta ämbetsmän.  

  
 

17 §  ÖVRIGA PUNKTER 
 Sponsorer på höstbalen: Arbetsmarknadsansvarig upplyser styrelsen om att 

det eftersöks sponsorer till balen. Flera har tillfrågats och vi väntar 
fortfarande på besked.  
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 Ekonomisk översikt: Vice ordförande meddelar att det ser bra ut på den 
ekonomiska fronten, men att vi har lite för mycket pengar på kontot. 
Budgetarbetet är i gång. 

 

18 §  ORDET FRITT 
 

19 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet 19:10. 
 
 

 


