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MINNESANTECKNINGAR  
STUDIERÅDSMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2022-12-05 KL. 
17:30.  

NÄRVARANDE: 
Ordförande:      Isak Sandell   
Utbildningsansvarig tillika sekreterare:   Albin Högberg 

 Ledamot:      Tova Backman 
 Ledamot:      Adam Rämmal   
 Ledamot:      Tom Ginzburg 
 Ledamot:      Ofelia Ghomri 
 Ledamot:      Alva Johansen 
 Ledamot:      Erik Löfstedt (t.o.m. p. 10) 
 Ledamot:      Lovisa Loveby (t.o.m. p. 11)  
 Ledamot:      Rebecka Kvist  (via Zoom f.r.o.m. p. 9) 
 Ledamot:      Maja Palomaa  (via Zoom) 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet kl. 17:31. 
 

2 §  VAL AV MÖTESOBSERVATÖR  
Rådet beslutade 
Att välja Tom Ginzburg till mötesobservatör.  
 

3 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2022-11-29 en dag försenad och ej i enlighet med 
kallelseförfarandet. 
 
Rådet beslutade 
Att godkänna kallelseförfarandet.   
 

4 §  ADJUNGERINGAR 
 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Rådet beslutade 
Att fastställa föredragningslistan med ändringen att ny punkt 10 blir ”Ny 

kursplan för termin 5”.  
 

6 §  FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL 
Protokoll 2022-11-14 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Rådet beslutade 
Att  lägga protokoll 2022-11-14 till handlingarna.   
 



   2022-12-05 
 Sida 2 av 4. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar: 
 Varit på JURO-möte i Göteborg där en ny ordförande och ny vice ordförande 

har valts till JURO:s presidium.  
 Har varit på JURO-möte i Umeå, där en tillhörande workshop har hållits.  
 Har varit på möte med fakultetsnämnden.  
 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Har varit på JURO-möte i Umeå, där en tillhörande workshop har hållits.  
 Har varit på intendenturstyrelsemöte.  
 Har varit på möte med fakultetsnämnden.    
 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
 

9 §  JURO 
Bakgrund: Isak Sandell och Albin Högberg har varit på möte med JURO. Där 
diskuterades vilka frågor som kan drivas gemensamt inom JURO under 2023. 
Idéer som lyftes i JURO var: (1) vinterlov, (2) betygshetsen kopplat till 
notarietjänstgöringen och (3) betygshetsen kopplat till övriga arbetslivet.  
 
Vilka frågor tycker studierådet att JURO ska driva nationellt under 2023? 
 
Studierådet är positivt till att driva frågan om vinterlov universitetsgemensamt 
och nationellt via JURO.  
 
Det har tidigare skrivits en debattartikel om betygshetsen kopplat till 
notarietjänstgöringen. Även fakulteten är positiv till att se över systemet med 
betyg. Några förändringar är dock svåra att få till i närtid 
 
Frågan om betygshets kopplat till byråer är lättare att komma åt som förening då 
vi är sponsrade av en mängd byråer. Vi kan ställa vissa krav på hur byråerna 
pratar om betyg. Det kan göras gemensamt med de andra föreningarna i JURO 
som i många fall är sponsrade av samma byråer som JF i Uppsala.  

 

10 §  NY KURSPLAN FÖR TERMIN 5 
Ett förslag till ny kursplan har lagts fram som innebär att duggan i 
redovisningsrätt inte kommer att vara poängsatt. I stället kommer studenterna 
endast bli godkända eller icke godkända.  
 
Det innebär att tentamen kommer behöva examinera redovisningsrätten. 
Studierådet är delvis kritiska till det då tentamen får en väldigt framträdande roll 
i den totala poängsättningen. Det kan vara skönt att få med sig flera poäng under 
terminens gång.  
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Att ha fler löpande examinationer under terminen är något som T5 bör titta 
närmare på framöver. Exempelvis, en essä som på RoAn eller ytterligare en 
poängsatt föredragning.  
 
Det nya förslaget till kursplan öppnar också upp för mer handledning i PM-
processen, vilket studierådet ser mycket positivt på.  
 
I samband med att kursplanen diskuterades, lyftes de rättsliga perspektiven som 
används på T5. Det har kommit in en del frågor och funderingar kring just 
perspektiven. Det finns en önskan hos studenterna att få mer information om vad 
man som student ska tänka på när man använder sig av dem. Olika lärare har 
sagt olika saker och oklarheter har därmed uppstått. 
 

11 §  ARBETSGRUPPERNA 
Arbetsgruppen för examination och lärarledda timmar: 
Arbetsgruppen har skickat ut sin enkät. Det har än så länge inte kommit in så 
många svar på enkäten, och det vore önskvärt om enkäten kunde nå fler 
studenter. De preliminära resultaten pekar dock på att studenterna är missnöjda 
med omtentamenstillfällena som de är nu.  
 
Arbetsgruppen för arbetsmiljö: 
Arbetsgruppen jobbar med ett påverkansprogram. Genom att gå igenom 
åsiktsprogrammets attsatser och kolla hur mycket av JF:s åsiktsprogram som är 
genomfört på programmet. Att jämföra vad som är genomfört med det vi vill ska 
vara genomfört kan sedan bli grunden för ett påverkansprogram för framtiden, 
så vi vet vad vi ska fokusera på. Åsiktsprogrammet har tydlig förankring och har 
framröstats av stämman.  
 
Arbetsgruppen för praktik: 
Arbetsgruppen för praktik har haft ett möte och märkte då att det finns stora 
likheter med arbetsgruppen för seminarieundervisning.  
 
Arbetsgruppen för praktik bad också om input från studierådet om hur man ska 
fortsätta med arbetet. En idé som lyftes var att man kan ta kontakt med personer 
som tagit examen och se hur de ser på undervisningen som bedrivs och om det 
finns ett större behov av praktik på juristprogrammet.  
 
En annan idé som lyftes var att man skulle kunna hålla kvalitativa intervjuer med 
studenter från T4 och uppåt för att ta reda på dessa studenters syn på praktik. 
Det kan göras genom att gå och bjuda på kaffe på munken och sedan ställa några 
frågor.   
 
Arbetsgruppen för lantmäteriprogrammet:  
På hemsidan har det tidigare marknadsförts att man kan åka på utbyte med 
programmet. Den möjligheten har aldrig funnits. Efter kontakter med 
universitetet har de tagit bort informationen om det från hemsidan och sagt att 



   2022-12-05 
 Sida 4 av 4. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

ingen information om det har legat ute. Vägen till att få till en utbytesmöjlighet 
framöver är att jobba för ett master- eller magisterprogram för studenter på 
lantmäteriprogrammet.  
 
För att få till ett master- eller magisterprogram för studenter på 
lantmäteriprogrammet krävs det en del. Det kan vara svårt att bygga upp ett helt 
nytt program för studenter på lantmäteriprogrammet. En lösning är då att kolla 
om det går att ändra behörigheten på redan existerande kurser. Många 
existerande kurser är dock ganska nischade. Gruppen kollar på de få kurser som 
skulle kunna vara relevanta för en sådan behörighetsförändring. Nästa steg är att 
bolla med Isak Sandell och programansvarig för lantmäteriprogrammet, för att 
staka ut en väg framåt för att ta fram master- eller magisterprogram.  
 

12 §  ÖVRIGA PUNKTER 
Nästa möte: 
Studierådets nästa möte kommer att hållas den 16 januari.  

 

13 §  ORDET FRITT 
 

14 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:41.  

 


