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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-11-16 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 (fr.o.m. p. 7) 

 Klubbmästare:     Per Magnusson 
  

 

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

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

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

4 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2022-11-09 i enlighet med kallelseförfarandet. 

   
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
   

5 §  ADJUNGERINGAR 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Ny punkt 14 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista med ändringen att ny punkt 14 

blir ”Tillsättande av arbetsgrupp”. 
 
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Protokoll 2022-10-19 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Protokoll 2022-11-04 är inte justerat vilket beror på att protokollet försvann 
från datorn där den var sparad vid en automatisk uppdatering. Detta beklagar 
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Albin Högberg. En kortfattad version av protokollet kommer dock kunna 
presenteras inom kort.  
 
Styrelsen beslutade  
Att lägga protokoll 2022-10-19 till handlingarna. 
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Har träffat extern granskningsgrupp. Blev då utfrågad angående bland 

annat studentinflytandet på institutionen.  
 Varit på fackeltåg för att hedra Gustav II Adolf. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Varit en hektisk period sen senaste styrelsemötet 
 Varit på fackeltåg för att hedra Gustav II Adolf. 
 Har tillsammans med ordförande, utbildningsansvarig tillika sekreterare 

och verksamhetsrevisorn gått igenom JF:s stadgar. 
 

Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Har tillsammans med styrelsen medverkat på kontaktdagen med en monter 

och även deltagit på efterföljande bankett.  
 Har träffat den externa utvärderingsgruppen som utvärderar 

juristprogrammet i Uppsala.  
 Har tillsammans med ordförande, vice ordförande och verksamhetsrevisorn 

gått igenom JF:s stadgar. 
  

Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Vi har köpt in en USB-sticka för att lagra JF:s bilder långsiktigt. USBn 

kommer finnas på Ihre och vi kommer föra över bilder på årsbasis från vår 
drive-lagring. 

 Civilrättsgasquen och Culpa Cup var otroligt roliga! Var även på 
Kontaktdagen som var väl genomförd och har bara hört gott från alla 
utställare.  

 Vi har publicerat alla balbilder och kommer inom kort även släppa bilderna 
från våra andra event vi haft. 

 Nytt nummer av PJ på gång. Kommer ut den 5 december.  
 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Haft möte med UE om samarbete, vi har diskuterat en brännbollsturnering 

med efterföljande sittning till våren.  
 Biomedicinarna har hört av sig gällande att de vill ha en sittning med oss 

framöver. 
 Culpa cup genomfördes i helgen. Trots omständigheterna blev det väldigt 

lyckat! Styrelselaget kom sist men gjorde en gedigen insats trots betydande 
manfall. 
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Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Alla samarbetspartners har skrivit på avtal. 
 En arbetsgivare, riktad mot lantmätarstudenter, har event nästa vecka på 

Jontes. Det marknadsförs i samarbete med kontaktdagen. 
 

  Klubbmästare meddelar: 
 Klubbmästeriet och caféverket fungerar bra. Det är dock lite svårare att få 

folk att engagera sig och skriva upp sig på pass.  
 Ska kika på räcket på Jontes och köpa mer halktejp till trappan.  

 

9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Styrelsen beslutade 
Att välja Karin Isgren till ombudsman för recceveckan VT23. 
 

10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

11 §  LYSNING AV ÄMBETEN 
Studierådet behöver fyllnadsvälja en ledamot av studierådet.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lysa en (1) ledamot av studierådet.  
 

12 §  UTBILDNING RECCEVECKAN VT23 
Föredragande: Isak Sandell 
Isak Sandell har fått frågan om styrelsen kan medverka den 14 januari på 
utbildning och kickoff inför recceveckan VT23. Styrelsen uppmanas vara med 
för att hålla i en del av utbildningen. Möjliga utbildningsämnen är policys och 
vad det innebär att representera JF.   
 

13 §  BESLUTSPUNKT: TILLÄGG FÖR JOBBANNONSER 
Föredragande: Per Magnusson 
Det finns en möjlighet att göra JF:s karriärsida bättre och lättare att använda. 
Per Magnusson har varit i kontakt med Consor som meddelar att de kan få 
jobbannonserna och karriärsidan att fungera bättre. Det skulle innebära fem 
timmars arbete för Consor och kostnaden för JF skulle landa på ca 3500 kr.  
 
Styrelsen diskuterade erbjudandet och nödvändigheten av uppdatering då det 
fungera relativt väl för närvarande. Det är dock önskvärt om det blir enklare att 
hantera jobbannonser och karriärsidan. 

 
Styrelsen beslutade 
Att  köpa tillägget för jobbannonser till hemsidan.  
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14 §  TILLSÄTTANDE AV ARBETSGRUPP  
Föredragande: Max Karlsson 
Diskussion om att tillsätta en arbetsgrupp kallad ”nybyggarkommittén”. 
Tanken är att gruppen ska arbeta med införskaffandet av nya lokaler. Styrelsen 
diskuterade vilken sammansättning gruppen ska ha och lyfte att det är bra om 
gruppen har mycket tid till sitt förfogande och kan jobba långsiktigt.  

 
Styrelsen beslutade 
Att  tillsätta arbetsgruppen ”nybyggarkommittén” bestående av ordförande, 

vice ordförande, inspektor, proinspektor, Max Karlsson och Markus 
Marttila. 

 

15 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Bokföring av tredje kvartalet är i princip färdig. Ekonomin i föreningen ser för 
övrigt bra ut.   
 

16 §  ÖVRIGA PUNKTER 
 Diskussion om att skaffa ytterligare en huvudsamarbetspartner. Styrelsen 

ansåg att kommunikation bör hållas öppen med alla inblandade Bra om vi 
kör öppna rör och har en dialog.  

 Rasmus Knutsson har varit på möte med UE. Diskussion om en 
brännbollsturnering tillsammans med UE. Det skulle kunna kombineras 
med en samarbetssittning på kvällen. Förslagsvis kan idrottsgruppen och 
gasquegruppen anordna det.  

 

17 §  ORDET FRITT 
 

18 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:05. 


