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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2023-02-01 KL. 17:15. 

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

 Klubbmästare:     Per Magnusson 
 Inspektor:     Olle Lundin (via Zoom, p.7–14) 
 Verksamhetsrevisor:    Arvid Bertilsson (via Zoom) 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet kl. 17:18. 
 

2 §  VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE  
Förslag: Per Magnusson 

 
  Styrelsen beslutade 
  Att välja Per Magnusson till justerare tillika rösträknare. 
 

3 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2023-01-25 i enlighet med kallelseförfarandet. 

   
  Styrelsen beslutade  
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
   

4 §  ADJUNGERINGAR 
 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bilaga: Dagordning 
 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista.  
 

6 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Bilaga: 1 
 
Protokoll 2022-01-16 är justerat och kan läggas till handlingarna. 
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokoll 2022-01-16 till handlingarna.  
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7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Deltagit på doktorspromoveringen - i aulan och på slottet! 
 UUFS - Internat med framtidsdiskussioner. 
 Fakultetsnämnden. 
 Deltog på en heldag med rektorns ledningsråd. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Har fortsatt sätta mig in i arbetet. 
 Gjort klart bokföringen för december med Max. 
 Hjälpt till med vissa saker under recceveckorna.  
 Fortsatt jobba med USMOS, går framåt.  
 Budgetmöten har skett.  
 Varit på doktorspromotionen tillsammans med ordf. Detta var givande då 

vi definitivt stärkte relationerna med nationerna och andra kårer. 
 Löpande arbete fortskrider!    

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Varit på internat med UUFS och kommit in i det arbetet.  
 Varit på styrelsemöte med Kontaktdagen AB.  
 Varit på möte med fakultetsnämnden.  

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Ansökt om ansvarig utgivare för PJ. 
 Haft uppstart med alla arbetsgrupper i utskottet. PR har haft sin första 

vecka och arbetsordningen rullar på toppen med schema och maildagar.  
 Haft marknadsföringsmöte med ordsoc inför vårens evenemang. 
 Marknadsfört extrastämma och uppstartsprogrammet. 
 Video från balen är ute!  

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Nu har stipendienämnden äntligen en ny arbetsordning!  
 Haft möte med SJM och AMG, många event på gång! Kul! 
 Ledarlunchen hanteras. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Planeras sittningar för fullt. De flesta sittningar för våren är bokade.  
 Diplomeringsmiddagen är fixad.  
 Slottet har bokats till jubileumsbalen 2024.   

 
Klubbmästare meddelar: 
 Klubbverket har dragit i gång för terminen.  
 Har öppnat upp för bokningar på Jontes för terminen.  
 Utbildning av nya klubbverkare är planerad.  
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 Högt söktryck för att bli klubb- eller caféverkare, totalt 130 sökande. Det 
kommer därför sättas en gräns på max 75 klubbverkare.  

 Haft uppstartsmöte med husmästarna och de har börjat fixa lite på Jontes 
stuga.   

 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
 

9 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

10 §  JUBILEUMSÅRET 2024 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund: Nästa år fyller JF 180 år. Det är ett minijubileum. Även om vi 
kanske inte ska slå på lika stort som ett "riktigt" jubileum (25-årsperioder) bör 
vi kanske se om vi kan boka slottet då det är en rolig grej att studenterna har 
möjlighet att besöka rikssalen någon gång under sin studietid. Eventuella andra 
evenemang för att fira jubileet kan också planeras, 2019 hade vi exempelvis en 
jubileumspub där jubileumsölen och jubileumsmerchen invigdes. Bör en 
jubileumskommitté väljas på decemeberstämman i år? 
 
William Nagy undrade över den ekonomiska biten. Diskussion följde om hur 
stort vi ville satsa på 180-årsjubileet. Om vi anordnar en bal på slottet bedömer 
vi att medlemmarna är villiga att betala ett högre pris än för andra baler, då en 
bal på slottet tillhör ovanligheterna. JF behöver alltså inte gå back för att 
arrangera en slottsbal.  

 

11 §  ÄMBETSMANNAUTBILDNING 
Föredragande: Albin Högberg 
Bakgrund: Det kommer att ske en utbildning för alla ämbetsmän den 9 
februari. Styrelsen bör diskutera hur den ska genomföras på bästa sätt.  
 
William Nagy har bokat in ett möte med eventmästaren den 8 februari för att 
diskutera utbildningen och tillhörande kickoff. Alla styrelsemedlemmar som 
kan medverka då, uppmanas att göra det. Vid det tillfället kan styrelsen 
närmare diskutera om något kan förbättras av utbildningen och fördela arbetet 
närmare.  

 

12 §  DATUM FÖR VÅRSTÄMMA 
Bakgrund: Vårstämma hölls förra året i början av maj, och vi vill gärna ha en 
stämma där många studenter kan närvara. T1 har PM-inlämning den 15 maj. 
T2 har PM-inlämning den 14 april. T3 har PM-inlämning den 11 maj. Det är 
inte säkert när T5 har inlämning av PM 2, men troligtvis någon gång i mitten 
av maj. T6 har opponeringar mellan den 15 och 19 maj.   
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Styrelsen beslutade 
Att datumet för vårstämman blir den 14 maj. 
 

13 §  SAMARBETSAVTAL 
Föredragande: Max Karlsson 
Bilaga: 2 
Diskussionen fördes bakom stängda dörrar.  
 
Styrelsen tog inga beslut.  
 

14 §  PRESS JUDICATA 
Föredragande: William Nagy och Matilda Österberg 
Bakgrund: JF har sedan en tid tillbaka slutat publicera Press Judicata (PJ) i 
tryckt format, och i stället endast publicerat tidningen digitalt. Bör JF återgå till 
att publicera PJ i tryckt format? 
 
Vi får nations- och kårtidningar i tryck, varför skulle inte JF kunna göra 
samma sak. För närvarande känner vi inte till den räckvidd som PJ får i digitalt 
format. William och Matilda tror att den skulle få en bättre spridning om den 
gavs ut i tryck istället för endast digitalt. Tidningen har bra innehåll och det 
skulle vara varumärkesbyggande för JF om den nådde fler.   
 
Matilda Österberg har pratat med chefredaktören som är positivt inställd till 
tryckt utgivning av tidningen.  
 
Vi slutade ge ut tidningen på grund av pris och av hänsyn till miljöpåverkan. 
År 2018 när tidningen kom ut i tryck fanns det en budgetpost för det på 40 000 
kr. Max Karlsson lyfte att det kan vara dyrt att trycka samtliga fem nummer 
som ges ut men att vi skulle kunna trycka ett nummer per termin och ge ut 
resten digitalt. Max Karlsson lyfte också att det kan vara svårt att veta vilka vi 
ska skicka tidningen till.  
 
Styrelsen bedömer att intresset är stort men är inte helt säker och diskuterar 
därför om man kan göra någon typ av intressekoll bland medlemmarna.  
 
Styrelsen beslutade  
Att uppdra åt Matilda Österberg att göra en digital poll för att undersöka 

intresset för en tryckt tidning bland medlemmarna.  
Att uppdra åt William Nagy och Matilda Österberg att undersöka de 

ekonomiska möjligheterna att ge ut PJ i tryck. 
 

15 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
William Nagy ger en ekonomisk översikt. JF har sålt många lagböcker. Allt 
flyter på bra, det är mycket pengar som rullar in nu i början av terminen. 
Budgetmöten har hållits med alla utskottsordföranden. William Nagy 
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uppmanar alla i styrelsen att hålla koll på att deras respektive utskott håller 
budget.   
 

16 §  ÖVRIGA PUNKTER 
IT-gruppen 
Per Magnusson har haft möte med den nya IT-gruppen som verkar taggade på 
att komma i gång. Om det finns något styrelsen vill skicka med till IT går det 
nu att kontakta dem. Det nämndes att hemsidan är långsam och att vi borde se 
över om den går att göra snabbare.  

 

17 §  ORDET FRITT 
 

18 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:46. 


