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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-11-04 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  

 Inspektor:     Olle Lundin (t.o.m. p. 8, via Zoom) 
 Verksamhetsrevisor:    Magnus Jansson (via Zoom) 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet kl. 17:15.  
 

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

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR  
Styrelsen beslutade 
Att välja Simone Andersen till mötesobservatör. 
 

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2022-10-28 i enlighet med kallelseförfarandet. 

 
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet. 
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föredragningslistan med ändringen att punkt 11 ”Nytt hus” 

blir ny punkt 8. 
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll 2022-10-19 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att bordlägga ärendet. 
 



   2022-11-04 
   Sida 2 av 5. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

8 §  NYTT HUS 
Bilaga:1, 2 och 3.  
 
Diskussion om nya kårlokaler.  
 
Magnus Jansson är skeptisk till om det är ekonomiska gångbart. För att ha råd 
att hyra aktuella lokaler skulle verksamhetens omsättning och marginaler 
behöva höjas. Styrelsen tror att omsättning och marginaler kan höjas om vi 
lyckas utöka pubverksamheten, höja sponsorintäkterna och påbörja 
uthyrningsverksamhet.  
 
Olle Lundin undrar vad vi ska ha alla nya kvadratmetrar till och om de nya 
lokalerna kan användas till studieplatser. För i sådana fall kanske fakulteten 
kan tänka sig att delfinansiera hyran.  
 
Max Karlsson ska lämna förslag på en arbetsgrupp, som kan jobba med 
lokalfrågan långsiktigt, nästa styrelsemöte.  
 

9 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Deltog på Dekan-internat med övriga kårordföranden. Som vanligt mest 

prat om forskning. 
 Var hos Ultuna med Max och Albin på Viltmiddag. 
 JURO-möte - Diskussioner om den gemensamma rapporten om 

juriststudenters psykiska hälsa och läget hos orterna. 
 

Vice ordförande meddelar:  
 Fantastisk bal!  
 Går mot slutspurten så försöker få koll på ekonomin och överlämning 
 Husprojektet går framåt. En visning är genomförd och vi har fått ritningar 

och en prisbild. Nu är frågan hur vi ska gå vidare.  
 Medlemssystemsbytet kan eventuellt ha åkt på en ny sten och riskerar att 

bli uppskjutet igen. 
 

Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Har varit på visning.  
 Jobbat på som vanligt. 

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Höstbalen blev väldigt lyckad och jag inväntar de fantastiska bilderna från 

fotograferna.  
 Ett nytt nummer av PJ har publicerats! Blev superfint och numret har 

mottagit mycket bra respons.  
 Vi har börjat leta alternativ till att lagra JF:s äldre bilder.  
 Har jobbat med en marknadsföringsplan till stämman i december.  
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 PR har fått upplärning i att publicera jobbannonser på hemsidan, vilket har 
gått på bra.  

 Planerat in möte med marknadsföringen av Recceveckan VT23 med 
ansvarig i kommittén.  

 Ett nytt poddavsnitt är på G! 
 

Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Balen genomfördes i helgen, blev lyckat!  
 Civilrättsgasquen går av stapeln den här helgen. Samarbetet med STS har 

gått bra och vi är taggade! 
 Ska på möte med UE och diskutera idéer inför eventuellt evenemang i vår. 

 
 Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 

 Avtalsförhandling pågår.  
 
 Klubbmästare meddelar: 

 Jontes säljer öl som smör i solsken. 
 

10 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen beslutade 
Att välja Irma Flores till recentiorsförman VT23. 
Att välja Johan Håård till vice recentiorsförman VT23. 
Att välja Jonatan Skagerberg, Etty Sanner och Malin Danielsson till 

recentiorsassistenter VT23. 
 

11 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

12 §  ROLLUP 
Diskussion om JF-rollupens utformning.  
 

13 §  NORDISKA VECKAN 
Diskussion om JF:s fortsatta medverkan i nordiska veckan. Särskilt rörande om 
JF vill förknippas med den kultur som nordiska veckan bär med sig.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lysa en (1) internationell sekreterare, en (1) vice internationell 

sekreterare och tre (3) internationella assistenter. 
Att uppdra åt Albin Högberg att ta fram ett dokument med fördelar och 

nackdelar med nuvarande samarbete.  
 

14 §  MEDALJUTDELNING 
Styrelsen beslutade 
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Att tilldela Max Karlsson en ledarskapsmedalj. 
 
Max Karlsson deltog inte i beslutet.  
 
Att tilldela Rasmus Knutsson en ledarskapsmedalj.  
 
Rasmus Knutsson deltog inte i beslutet.  
 
Att tilldela Simone Andersen en ledarskapsmedalj.  
 
Simone Andersen deltog inte i beslutet.  
 
Att tilldela Alexander Zanton, Andreas Larsson, Eric Lennerth, Erik 

Schwartz, Felix Olin, Ingrid Jacobson, Markus Marttila och Simon 
Alsing varsin styrelsemedalj. 

Att tilldela Saif ur-Rehman en ämbetsmedalj av andra graden.  
 

15 §  LEX LEGATOS EKONOMI 
Diskussion om Lex Legatos ekonomi och organisation. Särskilt om Lex Legato 
ska bli en separat förening men med fortsatt nära band till JF. För närvarande 
är deras ekonomi tätt förbunden med JF:s vilket innebär att det är svårare för 
Lex Legato att själva använda de pengar dess verksamhet generar.  
 
Styrelsen beslutade 
Att utreda förutsättningarna för Lex Legatos framtida ekonomi och 

organisation.  
 

16 §  MARKNADSFÖRING 
Diskussion om hur vårt instagramkonto används och kan generera mer 
engagemang framöver. JF:s instagramkonto uppfattas av styrelsen som lite 
plottrigt för närvarande.  
 

17 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
 

18 §  ÖVRIGA PUNKTER 
StudentDisplay: 
Ett företag företaget erbjuder en form av anslagstavla. Simone Andersen ska 
undersöka saken närmare och om det kan vara av intresse för JF.  
 

19 §  ORDET FRITT 
 

20 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 19:29.  
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