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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-01-17 KL. 17:15. 

KALLADE: 
Ordförande:      Isak Sandell  
Vice ordförande:     William Nagy  
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:   Albin Högberg  
Kommunikationsansvarig:     Matilda Österberg  
Ordförande för sociala utskottet:   Max Karlsson 
Arbetsmarknadsansvarig:    Alexandra Akdeniz  

 Klubbmästare:     Per Magnusson 
 Inspektor:     Olle Lundin (via Zoom) 

 

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

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

3 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2023-01-10 i enlighet med kallelseförfarandet. 

   
  Styrelsen beslutade 

Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

4 §  ADJUNGERINGAR 
 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Styrelsen beslutade  
Att fastställa föreslagen föredragningslistan med ny punkt 14 ”Career-test”. 
 

6 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Bilaga: Protokoll 2022-11-30, Protokoll 2022-12-14 och Protokoll 2022-12-19 
(konstituerande) 
 
Protokoll 2022-11-30, 2022-12-14 och 2022-12-19 (konstituerande) är 
justerade och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokoll 2022-11-30, 2022-12-14 och 2022-12-19 

(konstituerande) till handlingarna.  
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7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Har deltagit på utbytesstudenternas introduktionsföreläsning och berättat 

om JF. 
 Har deltagit på recentiorernas introduktionsföreläsning och berättat om JF.  

 
Vice ordförande meddelar:  
 Överlämningen pågår löpande.  
 Medlemsregistrering pågår för fullt.      

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Cirka 600 sångböcker har levererats till Jontes stuga.   

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Överlämning har skett.  
 Uppstartsmöten med utskottet har påbörjats.    

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Alla avtal påskrivna! (alldeles strax) 
 Planering inför våren har påbörjats. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Har börjat starta upp utskottet och har haft möten med gasque och 

reccekommittén. 
 Diplon rullar på men vi har för få anmälda. Har skapat ett 

facebookevenemang och bett de anmälda dra i sina vänner, 
förhoppningsvis hjälper det något.  

 
Klubbmästare meddelar: 
 Verksamheten dras i gång under recceveckan.  
 Jontes öppnar upp för bokning veckan då recceveckan slutar.  

 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
 

9 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Styrelsen beslutade 
Att bordlägga punkten.  
Att uppdra åt varje styrelsemedlem att kolla igenom bevakningslistan och 

uppdatera den till nästkommande styrelsemöte.  
 

10 §  KALENDARIUM FÖR VT23 
Bakgrund: JF:s interna och externa event bör läggas in i kalendern för VT23.   
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Klubbmästaren meddelar att det för vårterminen ska det vara pubkvällar på 
Jontes stuga i samband med löning, förslagsvis växelvis på tisdagar eller 
torsdagar.  

 
Klubbverket har planerat in en kickoff om två veckor.  
 
Klubbmästaren uppmanar styrelsen att boka in sina kickoffs om de ska vara på 
Jontes stuga.  
 
I övrigt ser kalendariet ungefär ut så här för våren.  
- Den 9 februari ska JF hålla en ämbetsmannautbildning med tillhörande 

kickoff för sina ämbetsmän 
- Den 11 februari är det diplomering 
- Den 17 februari är det talarmiddag på Jontes stuga. Det är en gammal 

tradition inom JF som nu återkommer för första gången på länge. Bertil 
Wiman kommer som första inbjudna talare. Flera andra talare har blivit 
inbjudna och Helena Jäderblom är exempelvis preliminärt bokad till 
november nästa år.  

- Den 25 februari är halvvägsgasquen inbokad.   
- Den 28 februari är en pubrunda med Europaparlamentet inplanerad.  
- Den 31 mars är P3-gasquen inbokad.  
- Den 27 maj är vårdiplomeringen inbokad, samma dag som 

diplomeringsceremonin i aulan.  
 

Dolus är inte inbokad än, men det blir troligen i mars, april eller maj. 
Vårgasquen är inte heller inbokad än men är planerad till i början av mars eller 
maj.  
 

11 §  LYSNING AV POSTER OCH FYLLNADSVAL 
Bakgrund: Det har förts informella samtal om behovet av att införa ämbetet 
eventassistent, som ska hjälpa eventmästaren att arrangera evenemang för 
ämbetsmän och medlemmar. Vi har på tidigare styrelsemöte lyst posterna 
fotograf, idrottsförman och layoutansvarig.  
 
Styrelsen diskuterade behovet av att införa eventassistenter och om de kan 
väljas direkt av styrelsen eller om det behöver tas beslut genom en stämma. 
Styrelsen kom fram till att behovet av eventassistenter finns och att det bästa är 
att välja eventassistenterna på en stämma, då det är ett helt nytt ämbete.  
 
Styrelsen beslutade  
Att  kalla till extrastämma den 7 februari.  
Att lysa två (2) eventassistenter för 2023.  
 

12 §  PUBRUNDA MED EUROPAPARLAMENTET 
Bakgrund: Europaparlamentet har bjudits in för att träffa studenter. Juridiska 
institutionen har därför bett JF att anordna en pubrunda den 28 februari.  
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Det är ovanligt att institutionen bjuder in arbetsgivare på grund av 
konkurrensskäl. Det görs dock ett undantag i det här fallet för att institutionen 
bedömer att det inte finns så mycket konkurrens med Europaparlamentet.  
 
De som kommer från Europaparlamentet är svensk kanslipersonal. De kommer 
att ha en föreläsning i Bruzewitssalen 15.15 som i första hand riktar sig till 
studenter på T6.  
 
Frågan är då om vi kan hjälpa institutionen och Europaparlamentet att anordna 
en pubrunda eller liknande. Något sådant kan ske på Jontes stuga eller på en 
nation för samma ändamål. Europaparlamentet har en önskan om att få 
anordna en europaquiz under pubrundan. En lokal måste alltså ordnas för att 
uppfylla den kravprofilen.  
 
Styrelsen är positiv till att hjälpa institutionen och Europarlamentet att anordna 
detta.  
 

13 §  SÅNGBOKSGRUPPEN 
Diskussion om sångboksgruppen och vilka som bör tillfrågas att medverka i 
den.  
 
Det ansågs lämpligt att tillfråga alla som är intresserade genom ett formulär via 
JF:s digitala kanaler. Styrelsen kan sedan välja ut lämpliga sökande utifrån 
kompetens. Det är bra om vi får en bredd på kompetens i gruppen.  

 

14 §  CAREERTEST 
Bilaga: TS 2023 
Arbetsmarknadsansvarig har haft ett möte med Universum Global. Det de 
erbjuder är att skicka ut ett frågeformulär med ca 75–80 frågor om synen på 
arbetslivet. Om vi hjälper till att distribuera formuläret får vi i gengäld statistik 
över hur studenter ser på lön, ledarskap och arbetslivet i stort. Vilket JF 
eventuellt kan ha användning av i arbetsmarknadsutskottet och studieutskottet. 
Studenterna som svarar på frågorna får ett personlighetstest, en spotifylista och 
eventuellt en gratis CV-granskning. Ett par andra studentorganisationer har 
använt sig av CareerTest.  

 
Styrelsen förhöll sig skeptiska till ett samarbete med Universum Global. Det 
första skälet till det är att JF genom marknadsföring ger det här företaget data 
som de kan sälja vidare. Det andra skälet är att medlemsnyttan är begränsad.  
 

15 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Det är inte jättemycket som har hänt på den ekonomiska fronten sedan sist. 
Recceveckan håller sin budget. Det tidigare beslutade sparandet på 800 000 kr 
i Söderberg & Partners har genomförts. Annars flyter det på som det ska.  
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16 §  ÖVRIGA PUNKTER 
Porträtt: 
Max Karlsson anser att vi liksom Uppsalas nationer bör ta porträttbilder på 
våra inspektorer, särskilt om vi får nya lokaler. Vi bör börja med Torgny 
Håstad som vara vår första inspektor och därefter fortsätta framåt. 
Proinspektorer bör också fotograferas. Allt detta är något som 
kommunikationsutskottet och fotografen kan göra. Styrelsen är positiv till 
idén.  

 

17 §  ORDET FRITT 
 

18 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:14.  


