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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-12-14 KL. 17:15. 

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Isak Sandell  
Vice ordförande:     Max Karlsson  
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:   Albin Högberg  
Ordförande för sociala utskottet:   Rasmus Knutsson  
Arbetsmarknadsansvarig:    Alexandra Akdeniz  

 Klubbmästare:     Per Magnusson (fr.o.m. p. 12) 
 Adjungerad:     William Nagy 
 Adjungerad:     Matilda Österberg 

 

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

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 2022-12-07 i enlighet med kallelseförfarandet. 

   
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

5 §  ADJUNGERINGAR 
Styrelsen beslutade  
Att adjungera in William Nagy och Matilda Österberg med närvaro- och 

yttranderätt 
 

6 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista.  
 

7 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Bilaga: 1 
Protokoll 2022-11-16 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
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Att lägga protokoll 2011-11-16 till handlingarna med en mindre justering.  
 

8 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Varit på JURO-möte i Umeå. 
 Vi har haft decemberstämma. 
 Arbetat på.  
 Har varit på JF:s alumnisittning. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Haft intervju med kandidater till Kontaktdagen AB:s ledningsgrupp.  
 Har varit på JF:s alumnisittning. 

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Jobbat på som vanligt.  
 Varit på JURO-möte i Umeå. 
 Deltagit på julbordskryssning med ämbetsmän och café- och klubbverkare.  
 Har varit på JF:s alumnisittning. 

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Avtalsförhandling pågår för fullt! Snart i mål! 
 SJM har varit på Jontes, tio har anmält sig.  

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Det var decemberstämma i söndags, sociala utskottet ser ut att hamna i 

goda händer.  
 Julsittning på fredag! 

 
Klubbmästare meddelar: 
 Haft bokningar på Jontes i princip varje kväll.  
 Det anordnades en fest på Jontes i samband med kryssningen.  
 Har varit med att arrangera alumnisittningen.   
 Har haft ett internt evenemang med café- och klubbverkarna. Det gick bra.  
 Jontes har fått en ny toalett.  
 

9 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
Bilaga: 3, 4, 5 och 6 
Styrelsen beslutade att 
Att  styrelsen lägger fram proposition 2022:1-2022:9 till stämman 11/12-22. 
Att  styrelsen lägger fram Verksamhetsplan 2023 till stämman 11/12-22. 
Att  styrelsen lägger fram Budgetförslag 2023 till stämman 11/12-22. 
 
Max Karlsson avstod i röstningen om proposition 2022:9.  
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10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

11 §  SPARANDE 
Förslag: Att spara ytterligare 800 000 kr hos Söderberg & Partners.  
 
Styrelsen beslutade 
Att efter att ha rådfrågat inspektor och proinspektor spara ytterligare 

800 000 kr hos Söderberg och Partners.  
 

12 §  LYSNING AV POSTER 
Bakgrund: En (1) fotograf, en (1) layoutansvarig, en (1) idrottsförman, en (1) 
internationell sekreterare, en (1) vice internationell sekreterare och tre (3) 
internationella assistenter är vakanta.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lysa en (1) fotograf, en (1) layoutansvarig och en (1) idrottsförman.  
 

13 §  RECCEVECKAN VT23 
Bakgrund: JOM-gruppen kan inte bevaka recceveckan, eftersom samtliga i 
gruppen kommer delta i recceveckan som funktionärer eller recentiorer.   
 
Styrelsen beslutade 
Att skapa en tillfällig arbetsgrupp för bevakning av recceveckan. 
Att  arbetsgruppen för bevakning av recceveckan upplöses den första mars 

2023.  
Att välja in Rasmus Knutsson och Simone Andersen till arbetsgruppen för 

bevakning av recceveckan.  
 

14 §  MILJÖPOLICY 
Bilaga: 2 
 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa miljöpolicyn enligt förslag.  
 

15 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Inga poster underskrider budget kraftigt.  
 
Resultatet från balen är inte klart. 
 
Klubbmästeriet har gått 105 000 kr i vinst under året.  
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Cafébudgeten har gått 27 000 minus hittills i år, den är budgeterad att gå 
25 000 kr minus. Tidigare under hösten låg resultatet på minus 40 000 kr, 
förlusten har alltså reducerats under hösten.  
 

16 §  ÖVRIGA PUNKTER 
Styrelseöverlämning/styrelsekickoff: 
Någon form av kickoff bör ske med den avgående och nya styrelsen 
gemensamt någon gång i januari. Datum ska bestämmas vid senare tillfälle.  
 
Arbetsmarknadsgruppen 
Alexandra Akdeniz lyfter att JF börjar likna en reklampelare i våra digitala 
kanaler. Inom AMG har man därför diskuterat mer hur AMG ska synas i 
arbetsmarknadsarbetet. Att det i större utsträckning ska bli AMG/JF som syns 
utåt, exempelvis genom evenemang i stil med lunchföreläsningar. Dessa skulle 
exempelvis kunna handla om alternativa karriärvägar. Lokaler vi kan använda 
är Jontes stuga, universitetslokaler (som JF kan hyra gratis) och nationslokaler.  

 
Någon lyfter att Uppsalaekonomerna är duktiga på att anordna liknande 
evenemang och att inspiration och kunskap kan hämtas därifrån.  
 
Det lyfts att inspiration också kan hämtas från alumnistiftelsen som ofta har 
intressanta arbetsmarknadsevenemang.  
 
Det går också att ta inspiration från ELSA som under hösten haft flera lyckade 
evenemang om retorik.  
 
Det går att vända sig till studieförbättrandegruppen för ett eventuellt samarbete 
under våren.   

 

17 §  ORDET FRITT 
 

18 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:08.  


