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PROTOKOLL

STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-10-05 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 (t.o.m. punkt 19)
Alexandra Akdeniz
Per Magnusson

MÖTETS ÖPPNANDE
Isak öppnade mötet kl. 17:51

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Alexandra Akdeniz till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Max Karlsson till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick 2022-09-28 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
Bilaga: 1
Protokoll 2022-09-21 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokoll 2022-09-21 till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
 Varit på möte med fakultetsnämnden.
 Varit på internat med områdesnämnden. Där diskuterades mycket
forskning.
 Det har i utbildningsutskottet diskuteras mycket om verksamhetsplanen för
2023. Den ska fastställas nu i oktober/novemeber,
 Bra och givande möte med Seniorskollegiet igår.
 Studierådsmöte med studierådet i måndags. Studierådet har tagit fram
arbetsgrupper för lantmäteriprogrammet, examination och lärarledda
timmar, praktik, arbetsmiljö och seminarieutbildningen.
Vice ordförande meddelar:
 Varit på Gotland med UUFS och haft styrelsemöte, workshop och kickoff.
 Har varit mycket löpande arbete.
 Det nya medlemssystemet Upright ska testas.
 Har varit på möte om nya lokaler för JF:s verksamhet.
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar:
 Har representerat JF på nordiska gasquen.
 Arbetet med miljörådet och arkivarien har kommit i gång.
Kommunikationsansvarig meddelar:
 Hade utskottskickoff med admin och icke-utskottsbundna utskottet.
 Har haft uppstartsmöte med vår nyvalda filmansvariga.
 Undersöker möjligheten till digital publikation för Press Judicata.
 Marknadsföringen till höstbalen har varit stort fokus under den senaste
perioden. Vi har även förberett all marknadsföring inför civilrättsgasquen ihop med STS.
 Haft överlämning med ämbetsman i mitt utskott, så nu har alla fått
överlämningar.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
 Haft möte med alumnistiftelsen och blev invald som representant för JF.
 Har börjat med avtalsförhandlingar för nya samarbetsavtal.
 Alumnistiftelsen och en byrå har haft event med JF.
 Haft en väldigt lyckad kickoff med AMG.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
 Varit på halvvägsgasquen och recceslabb, båda väldigt lyckade! Nordiska
veckan hade även en sittning.
 Estraden spelar på balsläppet!
 Evenemang för civilrättsgasquen är uppe, vi hoppas och tror på högt tryck.
Klubbmästare meddelar:
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9§

Köksmästaren bakade bullar. Det är bra för JF-andan.
Har för det mesta rullat på bra med bokningar.
Det har installerats en öltapp på Jontes.

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Bilaga: 2
Styrelsen beslutade
Att
godkänna offerten och beställa styrelse- och ledarskapsmedaljerna

10 §

BEVAKNINGSLISTAN
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

11 §

MEDALJREGLEMENTE
Bilaga: 3
Max presenterar ett ändringsförslag av medaljreglementet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna ändringsförslaget.

12 §

MEDALJUTDELNING
Bilaga: Medaljanmälningar, Medaljmotiveringar
Styrelsen beslutade
Att
tilldela Embla Persson, Emil Hellberg, Hedvig Alvén, Irma Flores,
Jennifer Ågren Ylinenjärvi, Robert Oddestad, Sofia Stigsson,
Alexandra Akdeniz och Tora Lundgren varsin ämbetsmedalj av andra
graden.
Att
tilldela Per Magnusson en ämbetsmedalj av första graden.
Att
tilldela Tova Backman, Alva Johansen, My Darling och Jacob Åberg
varsin styrelsemedalj.
Att
tilldela William Nagy, Emanuel Eriksson och Robert Oddestad varsin
förtjänstmedalj av andra graden.

13 §

RECCEVECKAN VT23
Det är svårt att hitta en reccekommitté till VT23. Det är ett mycket större
intresse för att bli reccekommitté till HT23.
Styrelsen diskuterade olika möjligheter för att få en kommitté till VT23. En idé
som Per Magnusson lyfte vara att man kunde förlänga veckan från två till tre
veckor för att göra insatsen mindre krävande. Särskilt som hela mottagningen
är förlagd samtidigt som undervisningen är i gång. En idé som Max Karlsson
föreslog var att man väljer en kommitté för hela året, ett koncept som
Farmacevtiska Studentkåren använt framgångsrikt.
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Om vi inte lyckas få fram en kommitté för recceveckan VT22 blir det styrelsen
som får rodda i veckan. Redan nu behöver planering vara i gång och lokaler
bokas.

14 §

DISKUSSIONSPUNKT: HEMSIDAN
Vi har haft ett möte med Consor om den nya hemsidan som fortfarande dras
med vissa problem. I det mötet fick vi instruktioner för hur vi ska kunna lösa
problem som uppstår med hemsidan själva utan extern hjälp.

15 §

SAMARBETSGASQUE MED EKONOMERNA
Rasmus Knutsson har lite olika idéer för hur vi kan ha fler event tillsammans
med Uppsalaekonomerna (UE). Det behöver inte vara något stort, det kan
räcka med en mindre slabb.
En annan idé hade varit att ha en dag eller några dagar med tävlingar mot
ekonomerna, som en slags rivalitetstävling. Det finns också en önskan från UE
att ha ett närmare samarbete med JF på något sätt.

16 §

DATUM FÖR DECEMBERSTÄMMA
Styrelsen beslutade
Att
decemberstämman ska hållas den 11 december.

17 §

NYTT HUS?
Bilaga: 5
Möjligheten att hitta nya lokaler för JF:s verksamhet har utforskats av Max
Karlsson och Albin Högberg. De möjligheter som har undersökts är Munken 3,
Villavägen 16, stenhuset nedanför Jontes, ladan bredvid Jontes och framtida
nybyggen i Observatorieparken.
Max Karlsson och Albin Högberg ska gå på visning av Munken 3 och
Villavägen 16 den 21 oktober. Särskilt Munken 3 är av intresse för styrelsen på
grund av närheten till Juridiska biblioteket, Trädgårdsgatan 7 och
Munkenområdet.
Behovet av nya större lokaler beror på att föreningen växer och den sociala
verksamheten inte längre får plats. Större lokaler skulle också ge oss större
möjligheter att göra mer.
Det kan vara svårt ekonomiskt. Vi vet dock inte ännu hur dyrt det skulle kunna
bli att hyra. Men samtidigt skulle den sociala verksamheten dra in mer pengar,
särskilt om vi fick Munken 3. Vi skulle också kunna undersöka möjligheten för
företag att sponsra och därmed delfinansiera verksamheten. Lokalerna skulle
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också kunna hyras ut till ELSA, FEMJUR och Kontaktdagen AB. Eller hyras
ut till andra som vill ha konferens där eller liknande.
Om vi får Munken 3 och börjar bedriva social verksamhet i större omfattning
skulle det kunna skapa viss fientlighet från nationernas håll.
En fråga som diskuterades var om vi ska ha kvar Jontes stuga om vi får
tillgång till nya lokaler. Olika alternativ relaterat till Jontes stuga diskuterades.
Om vi beslutar att gå vidare med att skaffa nya lokaler bör en arbetsgrupp som
kan arbeta långsiktigt med frågan tas fram.

18 §

EKONOMISK ÖVERSIKT
Ekonomin går bra.

19 §

ÖVRIGA PUNKTER


Vi borde ha en ämbetsmannaavslutning likt den lussesittning som ägde rum
förra året. Så att vi kan tacka av personer som har varit viktiga för
föreningen. En fråga som lyftes i sammanhanget var om café- och
klubbverkarena ska vara delaktiga eller separerade från detta evenemang.



Ämbetsmannaavslutning diskuterades vidare. Möjligheter som lyftes var
att åka på Åre skiweek eller en kryssning. En annan möjlighet vara att åka
till en storstad i Europa, som Prag, Krakow, Gdansk eller liknande.

20 §

ORDET FRITT

21 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Isak Sandell avslutade mötet 19:11.
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_______________
Isak Sandell
Ordförande

_______________
Albin Högberg
Mötessekreterare

_______________
Alexandra Akdeniz
Mötesjusterare
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