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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-10-19 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 (fr.o.m. p. 8) 
 Adjungerad:     Irma Flores (t.o.m. p. 8) 
 Adjungerad:     Isak Wijk  (t.o.m. p. 8) 

 

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

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

3 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR  
Styrelsen beslutade 
Att välja Rasmus Knutsson till mötesobservatör.  
 

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2022-10-12 i enlighet med kallelseförfarandet. 

     
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
Styrelsen beslutade  
Att adjungera in Irma Flores och Isak Wijk med yttrande- och förslagsrätt.  
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista med ändringarna att punkt 6 blir 

”Fastställande av föredragningslista”, att punkt 7 blir ”Ombudsrapport 
recceveckan HT22” och att punkt 8 blir ”Recceveckan VT23”.  

 

7 §  OMBUDSRAPPORT RECCEVECKAN HT22 
Bilaga: 2 
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Irma Flores och Isak Wijk presenterade ombudsrapporten, därefter 
diskuterades rapporten.  
 
Av rapporten framkommer att veckan har gått bra och att inga större incidenter 
inträffade. Det var den första recceveckan på länge som inte behövde anpassa 
sig efter pandemin. 
 
En recceenkät har gjorts där har framför allt positiva saker framkommit. Över 
lag har recceveckan gått bra. Vilket framgår av både rapporten och enkäten, 
styrelsen uttrycker också att det ser ut som att det har gått bra.  
 
Diskussion fördes om hur fejkreccarna ska agera på bästa sätt. I enkäten 
framkom att några reccar känt sig lurade. Det lyftes under styrelsemötet att 
fejkreccarna bör vara försiktiga med att bli för nära med enskilda reccar.  
  
Av enkätsvaren gick det att läsa att vissa reccar kände sig obekväma med att 
kontakta recceombudet. Ett förslag som lyftes under diskussionen var att 
framöver erbjuda en möjlighet att anmäla händelser anonymt till recceombudet 
via ett särskilt formulär.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga ombudsrapporten för recceveckan HT22 till handlingarna.  
 

8 §  RECCEVECKAN VT23 
Eftersom valberedningen ännu inte nominerat några kandidater beslutade 
styrelsen 
Att bordlägga punkten.  
 

9 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll 2022-10-05 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokoll 2022-10-05 till handlingarna. 
 

10 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Internat med fakultetsnämnden: Stora diskussioner angående VP 2023. 
 Deltog vid UU 545-årsjubileum. 
 Deltog vid diplomeringsceremoni. 
 Intervju med eventuell ny samordnare till UUFS. 
 Halvdag med utbildningsutskott, diskussion om examensarbete. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Har arbetat mycket för att dra i gång alumniverksamheten.  
 Lite fokus har legat på balen. 
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 Bokföring fortsätter som vanligt.   
 

Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 En uppdatering av ”Juridiska föreningen i Uppsala – I Tid och Rum” är i 

startgropen.  
 Arbetet med arkivariens roll fortgår.  
 Har varit på internat med fakultetsnämnden. 
 Deltog vid UU 545-årsjubileum. 

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Vi har marknadsfört Mental Health Week 2022.  
 Vi har köpt in en filmkamera till JF!  
 Bilderna från halvvägsgasquen är publicerade, och de blev superfina.  
 Mycket har förberetts och layoutats inför höstbalen. 

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Avtalsförhandlingar med samarbetspartners pågår för fullt. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Diplomering är inbokad den 26 maj. 
 Lokal för vårens P3-gasque är bokad. 

 

11 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen beslutade 
Att välja in Alice Rosenfeldt som ledamot i seniorskollegiet på fem år. 
Att välja om Andreas Larsson som ledamot i seniorskollegiet på fem år 
 

12 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  

 

13 §  MEDALJUTDELNING 
Bilaga: Medaljansökningar 
 
Styrelsen beslutade 
Att tilldela Alexander Zanton en ämbetsmedalj av första graden.  
 

14 §  LYSNING AV ÄMBETEN 
Bilaga: 1 
Diskussion fördes om att förlänga skribenternas ämbetsperiod till två terminer i 
stället för att väljas för endast en termin.  
 
Diskussion fördes om att välja en reccekommitté som får sitta ett helt år och 
alltså vara reccekommitté under två insparksperioder. Möjligheten att lysa fler 
till kommitté diskuterades också.  
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Styrelsen beslutade 
Att lysa en (1) vice ordförande, en (1) kommunikationsansvarig, en (1) 

ordförande för sociala utskottet, en (1) ordförande för valberedningen, 
åtta (8) ledamöter av valberedningen, tre (3) ekonomiassistenter, en (1) 
arkivarie, en (1) bokmästare, två (2) IT-ansvariga, två (2) ledamöter av 
miljörådet, två (2) ledamöter av stipendienämnden, två (2) 
filmansvariga, två (2) fotografer, en (1) merchandiseansvarig, sju (7) 
PR-assistenter, en (1) biträdande chefredaktör, en (1) biträdande 
layoutansvarig en (1) skribent, en (1) eventmästare, två (2) husmästare, 
en (1) pubmästare, en (1) gasqueassistent, en (1) vice ensembleförman, 
en (1) recentiorsförman HT, en (1) vice recentiorsförman HT och sex 
(6) recentiorsassistenter HT. 

Att lysa en (1) skribent endast för vårterminen.  
 

15 §  JULAVSLUTNING 
Det har förts diskussioner och informella samtal om att JF ska delta på Åre 
Skiweek. Diskussionerna har dock landat i att det skulle vara för dyrt om JF 
skulle vara med och subventionera biljetter till det.  
 
Diskussion fördes också om möjligheten att åka till Gdansk med JF. Det 
ansågs dock vara bättre som en eventuell sommaravslutning.  
 
Max föreslog därför för styrelsen att JF kan anordna en julavslutning på Jontes 
stuga och en julbordskryssning. Idéerna mottogs väl av styrelsen.  
 
På julavslutningen på Jontes kan vi hålla avtackningar, medaljutdelningar och 
traderingar.  
 
Styrelsen beslutade 
Att  den 9 december anordna en julbordskryssning för JF:s ämbetsmän.  
Att den 16 december anordna en julavslutning på Jontes stuga för JF:s 

ämbetsmän. 
 

16 §  DISKUSSIONSPUNKT: SLACK 
Max Karlsson föreslog att vi skulle använda Slack i stället för 
messangergrupper för kommunikation inom JF. Slack är ett arbetsredskap för 
kommunikation och arbetsytor. 
 
För närvarande används messanger flitigt inom föreningen för kommunikation 
mellan ämbetsmän och inom olika utskott. Det tenderar att bli väldigt många 
grupper. Flera i styrelsen upplever också att det blir svårt att skilja på fritid och 
engagemang när mycket kommunikation används via messanger som många 
också använder privat. Med Slack skulle det vara lättare att dela upp fritid och 
engagemang och bättre strukturera upp kommunikation inom föreningen.  
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Behovet av Slack är dock olika för olika utskott och priserna för att använda 
slack är eventuellt ganska höga. Förutsättningarna ska därför undersökas 
närmare.  

 

17 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Vår bokföringsresurs är sjuk, ett fast bokslut för september och oktober 
kommer därför att dröja.  
 

18 §  ÖVRIGA PUNKTER 
Nästa möte: 
Styrelsen beslutade 
Att nästa möte hålls den 4 november. 
 
JF-karriär: 
Diskussion om vi ska ta betalt för att visa jobbannonserna på JF-karriär. 
Diskussionen landade i att medlemsnyttan är störst om vi bara lägger upp 
annonserna utan att ta betalt för dem.  
 
Professorsinstallation: 
Presidiet har inga möjligheter att delta på professorsinstallationen, därför 
behövs två andra representanter från styrelsen. Per Magnusson och Alexandra 
Akdeniz uppger att de troligen kan den dagen.   
 

19 §  ORDET FRITT 
 

20 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 19:21.  
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___________________     ___________________ 
Isak Sandell       Max Karlsson 
Ordförande       Vice ordförande 
 
 
 
 
___________________ 
Albin Högberg 
Utbildningsansvarig tillika 
sekreterare 


