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PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-09-21 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Klubbmästare:

1§

Isak Sandell
Max Karlsson
Albin Högberg
Simone Andersen
Rasmus Knutsson
Alexandra Akdeniz
Per Magnusson

MÖTETS ÖPPNANDE
Isak Sandell öppnade mötet 17:19.

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Simone Andersen till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Per Magnusson till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick 2022-09-14 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med förslaget.

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll 2022-09-07 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga Protokoll 2022-09-07 till handlingarna.

8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
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Haft möte med Marianne Rödvei Aagaard angående lantmätarprogrammet.
Arbetet i studierådet fortskrider och arbetet med att ta fram arbetsgrupper
är i gång.

Vice ordförande meddelar:
 Har haft möten med både UUFS och USMOS och kommit i gång med det
arbetet.
 Väl genomförd stämma och ämbetsmannautbildning.
 Låset på Jontes har bytts ut.
 Medaljer har beställts.
 Har haft möte med Martin & Servera.
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar:
 Har haft möte med samverkansgruppen för studenters välmående.
 Ämbetsmannautbildning och tillhörande kickoff har genomförts och gått
bra.
 Har varit på styrelsemöte med Iustus förlag.
Kommunikationsansvarig meddelar:
 Vi har introducerat höstens styrelse på instagram och Facebook.
 Planerat in uppstartsmöte med vår nyvalda filmansvarige! Jättekul att
posten blivit tillsatt.
 Alla bilder från recceveckan har blivit publicerade. Alla bilder blev
superbra!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
 Lindahl är nu huvudsponsor för JF:s höstbal.
 Har haft möte med en potentiell samarbetspartner.
 Vi kommer att vara med i Svenskt Juridiskt Mästerskap, SJM.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
 Det finns en preliminär budget för balen och det ser bra ut.
 Halvvägsgasquen är på gång och ser ut att bli bra.
 Arbetet med nordiska sittningen är i gång och det ser ut att bli bra.
Klubbmästare meddelar:
 Första gruppen nyutbildade klubbverkare har börjat jobba.
 Högt tryck på bokningarna, Jontes stuga är bokat fram till november.

9§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Bilaga: Styrelsemedalj färdig
Styrelsen beslutade
Att
anta designen för styrelse- och ledarskapsmedaljen.
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10 §

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

11 §

JURO:S

GEMENSAMMA

RAPPORT

OM

JURISTSTUDENTERS

PSYKISKA HÄLSA
Bilaga: Arbetsdokument kommentarer
Föredragande: Isak Sandell
JURO har skickat ut en enkät till alla juriststudenter i Sverige angående
psykisk hälsa. Nu har enkätsvaren samlats in och sammanställts i den här
rapporten.
Simone Andersen kommenterade typsnittet och layouten i rapporten. Isak
Sandell meddelade att layouten och liknande kommer att fixas innan rapporten
publiceras. I övrigt hade styrelsen inga anmärkningar på rapporten.
Styrelsen beslutade
Att
Juridiska föreningen i Uppsala står bakom JUROS:s gemensamma
rapport om juriststudenters psykiska hälsa.

12 §

VERKSAMHETSPLAN 2022
Bilaga: Verksamhetsplan 2022
Föredragande: Isak Sandell
Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades i styrelsen för att
uppmärksamma alla närvarande ledamöter om dess betydelse och uppdatera
styrelsen hur det går med att följa verksamhetsplanen för 2022.
Rasmus Knutsson meddelade att det sociala utskottet följer verksamhetsplanen
på ett tillfredställande sätt.
Per Magnusson undrade om verksamhetsmålet att Jontes stuga ska bli ett
naturligt ställa att studera på fortfarande är aktuellt och bör eftersträvas. Isak
Sandell svarade att det inte är det viktigaste målet och att det är något som ska
ses över i arbetet med nästa verksamhetsplan. Max Karlsson lyfte att
verksamhetsplanen är något som stämman har beslutat om och styrelsen ska
följa den, men styrelsen kan själv välja hur den prioriterar mellan
verksamhetsmålen.
Isak Sandell lyfte att syftet med en verksamhetsplan inte är att man ska klara
av alla satta mål. Om det skulle vara så skulle någonting vara fel. I stället är
syftet att ge föreningen riktning för att utvecklas.
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Max Karlsson nämnde att det är vår verksamhetsrevisor som granskar hur väl
vi uppfyller verksamhetsplanen. I verksamhetsrevisorn granskning kommer det
att framgå om föreningen har gjort det som den har föresatt sig att göra på ett
tillfredställande sätt.
Max Karlsson uppmanade alla utskott att kolla igenom de verksamhetsmål som
har med respektive utskott att göra och meddela styrelsen om det går sämre
med något verksamhetsmål.

13 §

MEDALJUTDELNING FÖRTJÄNSTMEDALJER
Föredragande: Rasmus Knutsson och Max Karlsson
Rasmus Knutsson ansåg att det är bra att JF inte har inflation bland sina
medaljer. Däremot kan det finnas en poäng i att det blir lättare att få en
förtjänstmedalj av andra graden. Rasmus Knutsson menade att
förtjänstmedaljen av andra graden delas ut i allt för låg utsträckning, det krävs
väldigt mycket för att få en sådan medalj. Han föreslog att den medaljen ska
vara en medalj som delas ut till personer som ger extra mycket för föreningen,
som en typ av ”eldsjäl”-medalj.
Max Karlsson instämde i att föreningen delar ut förtjänstmedaljen av andra
graden i för liten utsträckning. Han menade vidare att det inte finns någon
mening med att han en medalj om den ändå inte delas ut. Som det är nu delar
JF ut två medaljer om året och skulle kunna dela ut fler. En idé som Max
Karlsson lyfte var att man som tradition kan dela ut förtjänstmedaljer på
höstbalen respektive på vårgasquen.
Isak Sandell tyckte att man bör bolla frågan om utdelning av förtjänstmedaljer
med seniorskollegiet.
En allmän hållning hos styrelsen var att den inte ville dela ut för många
medaljer så att de tappar i värde.

14 §

PRISSÄTTNING PÅ VELO
Föredragande: Isak Sandell
Nuvarande prissättning för VELO på Jontes är skiktad så att ämbetsmän köper
VELO för 36 kr dosan och medlemmar för 44 kr dosan. Isak Sandell lyfte att
det kan vara svårt för caféverkarna att veta och kontrollera vilka som har rätt
till rabatterat pris och inte. Systemet kan också utnyttjas av ämbetsmän som
köper ut VELO till rabatterat pris och sedan ger till vanliga medlemmar.
Per Magnusson instämde i Isak Sandells synpunkter att det kan vara svårt för
nya caféverkare att hålla kolla på vad som gäller vid försäljning av VELO och
särskilt svårt att veta vilka som ska få rabatt och inte.
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Rasmus Knutsson instämde i att det finns vissa problem kopplade till
försäljningen av VELO då vi är den enda studentorganisation som erbjuder den
varan till försäljning i Uppsala för närvarande. Rasmus Knutsson säger också
att vi inte bör gå ut med att JF har lägre priser för ämbetsmän. Rasmus
Knutsson lyfter också att snusförsäljning kan leda till merförsäljning av annat.
Max Karlsson lyfte frågan om klubb- och caféverkarna ska få tillgång till
ämbetsmannarabatten på VELO eller inte. Max Karlsson instämde också i att
det kan var svårt att hålla reda på vem som är ämbetsman och att föreningen
möjligtvis bör ha en lista över vilka som får ta del av ämbetsrabatten liggande
vid baren.
Isak Sandell och Rasmus Knutsson menade att det är viktigt att vi får tydliga
rutiner på plats.
Per Magnusson uppgav att han kommer titta på det och meddela klubbverkarna
om vilka rutiner som gäller.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra åt klubbmästaren och ordförande för sociala utskottet att ta fram
tydliga rutiner för försäljningen av VELO.
Att
vidarebefordra rutinerna till café- och klubbverkarna.

15 §

DISKUSSIONSPUNKT: HEMSIDAN
Föredragande: Albin Högberg
Albin Högberg berättade att arbetet med hemsidan fortsätter och att det blir
bättre och bättre. Det är dock ett arbete som inte kommer ta slut utan det
kommer alltid gå att arbeta vidare med. Albin Högberg uppmanade styrelsen
att skicka in synpunkter på hemsidan så att dessa kan åtgärdas och om det
behövs tas upp med Consor som skapade JF:s nya hemsida.

16 §

AVTAL MED JS SVERIGE
Föredragande: Isak Sandell
JS Sverige har gjort JF:s broschyrer och JF sa upp avtalet som gällde mellan JF
och JS Sverige i somras. Isak Sandell berättade att JS Sverige nyligen ringde
för att försöka få till ett förnyat avtal med JF. Isak Sandell önskade få in
styrelsens synpunkter i frågan.
Simone Andersen menade att det inte finns någon anledning att ha ett avtal
med JS Sverige. Simone Andersen uppgav att hon VT22 tagit fram en offert på
vad det skulle kosta att trycka en egen broschyr, och att det skulle vara
avsevärt billigare. JF har också rättigheterna till tryckfilen och tillgång till alla
program som JS Sverige använder. Om vi inte behöver uppdatera broschyren
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från grunden behöver vi inte ha ett kontrakt med JS Sverige. Det är billigare
utan JS Sverige.
Max Karlsson höll med om att JF inte borde förlänga avtalet med JS Sverige.
Han lyfte att vi redan har väldigt många broschyrer tryckta. Det är helt enkelt
en onödig kostnad att ha löpande.
Styrelsen beslutade
Att
inte teckna ett nytt avtal med JS Sverige.

17 §

KONTAKTDAGEN
Bilaga: Informationsblad utställare
Föredragande: Max Karlsson
JF ska ställa ut på kontaktdagen. JF ska ta med sig en lagbok att lotta ut under
kontaktdagen. Styrelsen måste representera under dagen och det är bra om alla
är med och står under någon del av dagen.

18 §

DATUM FÖR DECEMBERSTÄMMA
Styrelsen tittade på två datum för decemberstämma; 4: och 11:e december.
Styrelsen eftersträvar att ha ett datum där så många medlemmar som möjlighet
kan vara med. Datumet bör därför sättas så att det inte krockar med
terminskursernas examinerande moment i form av PM-inlämningar, något som
kan påverka närvaron på stämman.
Styrelsen beslutade
Att
bordlägga punkten tills nästa möte.

19 §

FATÖLSANLÄGGNING
Bilaga: Offert från Upptappat.
Föredragande: Per Magnusson
Det har under perioder diskuterats om vi kan installera en fatölsanläggning på
Jontes. Det hade varit kul att ha en och vi hade kunnat hålla nere priserna i
större utsträckning. Vi har plats med en fatölsanläggning i den nuvarande
baren om man stuvar om bakom baren. Erfarenhet hur man kan anlägga och
använda en fatölsanläggning har hämtats från Ultuna studentkår.
I anslutning till detta diskuterades möjligheten att ha Happy Hour på Jontes,
vilket är något som tillåts enligt gällande lagstiftning. Utbudet på fat
diskuterades också och Per Magnusson menade att utbudet är tillfredställande.
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En aspekt som Per Magnusson lyfte är att det kan vara jobbigt att underhålla en
fatölsanläggning. Det innebär ett visst mer jobb att rengöra anläggningen och
koppla in fat och kolsyra tuber. Därför ansåg inte Per Magnusson att några
klubbverkare bör syssla med byten av fat och liknande.
Offerten på fatölsanläggning ligger på ca 15 000 kr inklusive moms. Vissa
merkostnader kan följa om vi väljer att anlita professionella hantverkare som
hjälper till med installationen.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra åt klubbmästeriet att köpa in och installera en fatölsanläggning.

20 §

FÖRMÅNER FÖR TJÄNSTEMÄN
Föredragande: Per Magnusson
Per Magnusson diskuterade hur förmåner för tjänstemän ska erhållas och hur
man ska hålla koll på vilka som erhåller förmåner. Arbetsordningen för caféoch klubbverkare ska omarbetas och innehålla de riktlinjer som är lämpliga. På
något sätt ska förmåner kopplas till om man gör det som krävs av en café- eller
klubbverkare.
Styrelsen diskuterade också vilka förmåner tjänstemännen ska ha. Rasmus
Knutsson lyfte då idén att tjänstemännen skulle kunna ha en separat kickoff.
Max Karlsson tycker att det hade varit bra om klubbmästaren på något sätt kan
hålla koll på vilka tjänstemän som gör det som krävs av dem, för att sedan veta
vilka som förtjänar medaljer och andra förmåner

21 §

EKONOMISK ÖVERSIKT

22 §

ÖVRIGA PUNKTER


Jontes stuga borde rustas upp både in- och utvändigt. Fasaden borde målas
om och inredningen skulle kunna uppgraderas. Husmästarna blir satta på
att undersöka vad som kan göras och till vilka priser.



Sponsor/samarbete. Ett företag som riktar sig till juriststudenter vill vara
med på JF:s sittningar och andra evenemang. Dock bedriver företaget
delvis konkurrerande verksmahet mot JF, därför diskuterades hur mycket
företaget ska få vara med på JF:s evenemang.

23 §

ORDET FRITT

24 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Isak Sandell avslutade mötet 19:04.
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______________
Isak Sandell
Ordförande

______________
Albin Högberg
Mötessekreterare

______________
Simone Andersen
Mötesjusterare
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