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REPRESENTATIONSPOLICY FÖR JURIDISKA FÖRENINGEN I
UPPSALA
Detta dokument reglerar vad som gäller för Juridiska föreningen i Uppsalas, nedan kallad kåren,
styrelseledamöter vid anmodan eller inbjudan till externa och interna evenemang. Styrelsen
äger rätt att frånträda denna policy om styrelsen finner det nödvändigt, men ett eventuellt
frånträdande skall motiveras i ett styrelsebeslut. Om den styrelseledamot eller inspektor eller
proinspektor som stadgas i detta dokument eller som blivit anmodad personligen inte har
möjlighet att delta i ett visst evenemang som denne är berättigad plats till, kan en annan
styrelseledamot delta i dennes ställe. Om ingen annan styrelseledamot kan delta, är det möjligt
för en relevant ämbetsman att delta i dennes ställe efter beslut av styrelsen.
Vid bedömning av huruvida kåren ska betala för styrelseledamöters representationskostnader
ska hänsyn tas till evenemangets art samt om det kan anses finnas ett motiverat
representationssyfte. När boende eller användning av transportmedel krävs skall billigast
möjliga boende eftersträvas. Det transportmedel som väljs skall vara motiverat utifrån kostnad,
klimatpåverkan och tidseffektivitet.
Denna representationspolicy ska antas av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet i början
av varje verksamhetsår. Revidering får göras löpande.

1 Intern representation
1.1 Recceveckan
1.1.1 Reccegasque
Styrelsens samtliga ledamöter, inspektor och proinspektor erhåller förtur till sittningsbiljett till
reccegasquen, vilken betalas av kåren. Samarbetspartners erhåller platser till reccegasquen
enligt överenskommelse.
1.1.2 Recceband
Styrelsens samtliga ledamöter har rätt till recceband eller motsvarande, som betalas av kåren.
Detta för att styrelsen ska ha möjlighet att delta under kvällarna på recceveckan.
1.1.3 Övriga evenemang
Vid andra reccerelaterade evenemang som inte omfattas av reccebandet ska i första hand
ordförande, vice ordförande och ordförande för sociala utskottet erhålla förtur till biljett. Dessa
biljetter betalas av kåren om det kan anses finnas ett motiverat representationssyfte. Övriga
styrelseledamöter ska erhålla förtur till biljett om det kan anses finnas ett motiverat
representationssyfte.
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1.2 Culpa Cup och Dolus Cup
Ordförande, arbetsmarknadsansvarig och ordförande för sociala utskottet erhåller förtur till
sittningsbiljett, vilken betalas av kåren. Styrelsens resterande ledamöter erhåller förtur till
sittningsbiljett, men betalar för den själv.

1.3 Diplomeringsmiddag
Ordförande, en av styrelsen vald styrelseledamot samt inspektor erhåller förtur till
sittningsbiljett, vilken betalas av kåren. Övriga styrelseledamöter erhåller sittningsbiljett i mån
av plats, men betalar för den själv. Samarbetspartners erhåller sittningsbiljett enligt
överenskommelse.

1.4 Sittningar under Nordisk vecka i Uppsala
Ordförande, vice ordförande eller ordförande för sociala utskottet erhåller förtur till
sittningsbiljett, vilken betalas av kåren. Övriga styrelseledamöter erhåller sittningsbiljett i mån
av plats, men betalar för den själv.

1.5 Juristbalen
Styrelsens samtliga ledamöter, inspektor med sällskap, proinspektor med sällskap, inspektorer
emerita, hedersledamöter med sällskap, verkställande direktör för Iustus förlag med sällskap,
Juridiska fakultetens dekan med sällskap, Juridiska institutionens prefekt med sällskap, rektor
med sällskap, prorektor med sällskap, vicerektor för vetenskapsområde Humaniora och
samhällsvetenskap med sällskap samt den senaste mottagaren av utmärkelsen Årets lärare med
sällskap erhåller förtur till sittningsbiljett, vilken betalas av kåren. Sällskap till styrelsens
samtliga ledamöter erhåller förtur till sittningsbiljett, men betalar för den själv. Ledamöter av
Seniorskollegiet erhåller förtur till sittningsbiljett om de uppfyllt kraven för anmodan i
riktlinjerna för Seniorskollegiet, och betalar för den själv. Samarbetspartners erhåller
sittningsbiljett enligt överenskommelse. Styrelsen kan besluta om att andra erhåller förtur till
sittningsbiljett men får betala för den själv.

1.6 Övriga gasquer arrangerade av kåren
Styrelsens samtliga ledamöter, inspektor och proinspektor erhåller förtur till sittningsbiljett.
Inspektors och proinspektors sittningsbiljett betalas av kåren. Om det kan anses finnas ett
motiverat representationssyfte för styrelseledamöter att delta på gasquen ska ett av styrelsen
beslutat antal sittningsbiljetter betalas av kåren. Samarbetspartners erhåller sittningsbiljett
enligt överenskommelse.

1.7 Samarbetsgasquer delvis anordnade av JF
1.7.1 Allmänt
Styrelsens samtliga ledamöter erhåller förtur till sittningsbiljett. Om det kan anses finnas ett
motiverat representationssyfte för styrelseledamöter att delta på gasquen ska ett av styrelsen
beslutat antal sittningsbiljetter betalas av kåren. Samarbetspartners erhåller sittningsbiljett
enligt överenskommelse.
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1.7.2 P3-gasquen
Styrelsens samtliga ledamöter erhåller förtur till sittningsbiljett, vilken betalas av kåren.
1.7.3 Civilrättsgasquen
Ordförande, vice ordförande och ordförande för sociala utskottet erhåller förtur till
sittningsbiljett, vilken betalas av kåren. Övriga styrelseledamöter erhåller förtur till
sittningsbiljett, men betalar för den själv.

1.8 Ämbetsmannamiddagar
Styrelsens samtliga ledamöter, inspektor och proinspektor erhåller förtur till biljett.

1.9 Arbetsmarknadsevenemang
Arbetsmarknadsansvarig och en av styrelsen bestämd person erhåller förtur till biljett. I övrigt
erhåller arbetsmarknadsgruppen eller motsvarande förtur till biljett.

1.10 Studieutskottets evenemang
Utbildningsansvarig tillika sekreterare och en av styrelsen bestämd person erhåller förtur till
biljett. I övrigt erhåller Studieutskottets ledamöter eller motsvarande förtur till biljett.

2 Extern representation
2.1 Ordförandemöten och JURO-möten
Ordförande, vice ordförande, utbildningsansvarig tillika sekreterare samt de av Studierådet
utsedda JURO-delegaterna erhåller biljett samt resa och boende betalad av kåren till
ordförandemötena, JURO-mötena och efterföljande tillställning. Till JURO-mötet och
efterföljande tillställningar, inklusive sexa, hos Juridiska föreningen i Lund erhåller samtliga
styrelseledamöter biljett samt resa och boende betalad av kåren.
Mat ersätts för det belopp som överstiger de nedan angivna, förutsatt att styrelsen finner det
sannolikt att kostnaden inte rimligen kunde undvikas:
• Helt fri kost (minst tre måltider): 245 kronor per dag
• Fri lunch eller middag: 98 kronor
• Fri frukost: 49 kronor
Anmodas representanter från JF till en bal eller motsvarande tillställning hos en annan svensk
Juridiska föreningen som inte äger rum i samband med ett JURO-möte erhåller ordföranden
och en ytterligare styrelseledamot biljett samt resa och boende betalad av kåren.

2.2 Kontaktdagens bankett
Ordförande samt en av styrelsen vald styrelseledamot erhåller förtur till sittningsbiljett, vilken
betalas av kåren. Om fler platser erbjuds har styrelsens övriga ledamöter förtur till
sittningsbiljett, men betalar för den själv.
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2.3 Andra kårer vid Uppsala universitet
Om presidiet är anmodat till en tillställning av en annan kår står JF för biljetterna om ett
representationssyfte finns. Ett representationssyfte ska alltid anses finnas vid inbjudan till
kårernas årsbaler eller motsvarande återkommande evenemang samt vid tillställningar i
samband med akademiska högtider. Om fler platser erbjuds av den anmodande kåren har
övriga styrelseledamöter förtur till dessa biljetter. Dessa biljetter betalas av kåren om det kan
anses finnas ett motiverat representationssyfte för de övriga styrelseledamöterna.

2.4 Nationer och andra föreningar
Om presidiet är anmodat till en tillställning av en nation eller en annan förening står kåren för
biljetterna om ett representationssyfte finns. Ett representationssyfte ska alltid anses finnas vid
tillställningar i samband med akademiska högtider samt vid HKK. Om fler platser erbjuds av
den anmodande föreningen har övriga styrelseledamöter förtur till dessa biljetter. Dessa biljetter
betalas av kåren om det kan anses finnas ett motiverat representationssyfte för de övriga
styrelseledamöterna.

2.5 Uppsalajuristernas Alumnidag
Kåren erhåller en biljett till Alumnidagen och Alumnidagsbanketten genom inbjudan från
Uppsalajuristernas Alumnistiftelse. En av styrelsen vald styrelseledamot erhåller denna biljett.

2.6 Universitetsrelaterade tillställningar
I den mån det är möjligt och där ett representationssyfte finns ska presidiet eller del av presidiet
delta i Uppsala universitets tillställningar, vilka Uppsala universitet betalar för. Tillbehör till
akademisk högtidsdräkt betalas av kåren, förutsatt att ett behov finns för dessa samt att de
stannar kvar i kårens ägo.

2.7 Diplomeringsceremoni
Avgående presidialer för samtliga kårer vid Uppsala universitet samt Kuratorskonventet
erhåller vid den terminliga diplomeringsceremonin JF:s band i enlighet med JF:s
Medaljreglemente samt pin som tack för det gångna samarbetet.

3 Resor och arrangemang i arbetssyfte (”Arbetsresor”)
Presidiet, styrelseledamot eller annan ämbetsman kan få biljett, resa och boende betald av kåren
utöver sådana arrangemang som stadgas om i denna policy och även om representationssyftet
är underordnat. Detta förutsatt att deltagandet till övervägande del företas som ett led i dennes
ämbete och sannolikt kan bidra till organisationens utveckling, ökad kompetens eller kvalitet i
ämbetets utövande, att kostnaden är särskilt motiverad av nyttan med deltagandet, samt att den
eller de som deltagit avrapporterar resultatet av deltagandet och den nytta det medfört till
styrelsen skriftligen senast tre (3) veckor efter att resan företagits. Kåren betalar bara för resa
om motsvarande nytta inte kan inhämtas i Uppsala. Kåren betalar bara för boende om det är
synnerligen motiverat att resan innefattar övernattning.
Styrelsen ska besluta om att kåren betalar för ett sådant deltagande efter anmälan av
styrelseledamot eller ämbetsman.

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

Telefon
+46(0)700 90 86 73

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2022-06-08
Sida 5 av 5.

4 Övrigt
Vad som inte följer av detta dokument regleras inbördes av styrelsen.
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