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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2023-02-15 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  
Adjungerad     Isa Bergman (p. 9) 
Adjungerad     Vera Gunnars (p. 9) 

 

1 §  MÖTETS ÖPPNANDE 
Isak Sandell öppnade mötet kl. 17:13.  
 

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

3 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2023-02-08 i enlighet med kallelseförfarandet. 

 
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

4 §  ADJUNGERINGAR 
Styrelsen beslutade 
Att adjungera in Vera Gunnars och Isa Bergman på punkten 9 med 

yttrande- och närvarorätt. 
 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bilaga: 1 
 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista med ändringen att 

”Ämbetsförmåner till P3” flyttas och blir punkt 9. 
 

6 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Bilaga: 2 
Protokoll 2023-02-01 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokoll 2023-02-01 till handlingarna.  
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7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
 Mycket representation - Har bland annat reppat student Uppsala vid 

ministerbesök, deltagit på reccegasque och diplomeringsmiddag. 
 Mycket möten med bland annat UUFS, Områdesnämnden, USMOS och 

valberedningen på HumSam. 
 Haft AW med Kuratorskonventet (KK). 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Skött ekonomin, bokfört tämligen intensivt.  
 Planerat och genomfört utbildning och kickoff, vilket var lyckat och kul.  
 Hjälpt till med och följt upp recceveckans ekonomi.  
 Fortsatt arbetet med KDAB. Dels arbetet med en långsiktig strategi, dels 

att starta upp deras ekonomi. Den långsiktiga strategin är på väg, med den 
ekonomiska uppstarten mötte vissa hinder. 

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Har varit på styrelsemöte med Iustus förlag.  
 Stämmoprotokollet är färdigt.  

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Ansökan om att bli ansvarig utgivare har gått igenom. 
 Det har fotograferats och filmats på JF:s evenemang.  
 PJ har påbörjat arbetet med nästa nummer.  

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 Ledarlunchen är klar nu. 
 Har varit på reccegasquen. 
 SJM hade lyckad kick-off på MSA:s kontor. 
 Faktureringslista till vice ordf. klar. 
 AMG går bra - många event planerade. 
 Håller på och skriver ihop en överlämning. 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Har genomfört diplomeringsmiddagen. Var väldigt lyckat. 
 Recceveckan är slut. Det gick väldigt bra! 
 P3 och vårgasque planeras.  
 Mycket på gång i det sociala utskottet.  

 
Klubbmästare meddelar: 
 Reparationerna på Jontes fortsätter. Trappa och diskmaskin klara, mycket 

annat är under behandling. 
 Första gruppen nya klubbverkare och caféverkare initierade, med fler 

utbildningar på väg. 
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 Process av att nyttja kölista för KV i gång, för de som skrivit upp sig men 
inte gått utbildning. 

 Många bokningar av Jontes stuga. 
 Som helhet går det bra. 
 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
 

9 §  ÄMBETSFÖRMÅNER TILL P3 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund:  JF lovar ämbetsförmåner till sina ämbetsmän och en sådan är 
förtur till kårens sittningar. Det är dock omdiskuterat ifall detta ska gälla för 
P3. Bakgrunden till detta är att P3 är en mycket populär sittning och JF får ett 
begränsat antal platser. Skulle ämbetsmannaförtur tillämpas så skulle med 
största sannolikhet inga andra medlemmar ha möjlighet att få ett kuvert. Det 
blir i slutändan en avvägning om i vilken mån vi vill belöna ämbetsmän för sitt 
engagemang kontra ge våra medlemmar en jämlik möjlighet att ta del av denna 
populära sittning.  
 
Något som ska läggas till är att om ämbetsmannaförtur inte tillämpas kommer 
det vara omöjligt att förhindra gasquegruppen från att få förtur ändå då de 
kommer sälja biljetter. Detta innebär att ämbetsmän blir behandlade olika 
beroende på ämbete.  
 
Som jag ser det finns det tre alternativ till beslut.  
1. Ämbetsmannaförtur tillämpas fullt ut.  
2. Ämbetsmannaförtur tillämpas inte. 
3. Ämbetsmannaförtur tillämpas till en viss kvot, exempelvis 50 %. 

 
Styrelsen diskuterade frågan tillsammans med Isa Bergman (gasqueförman) 
och Vera Gunnars (vice gasuqeförman).  
 
JF kommer att få 100 sittningsbiljetter och ca 115 släppbiljetter. Förra året 
tillämpades ingen ämbetsmannaförtur vilket kritiserades av vissa ämbetsmän. 
Om man i år skulle tillämpa ämbetsmannaförtur fullt ut skulle det resultera i 
kritik från medlemmar. Oavsett hur vi gör kommer folk att bli sura. 
Gasquegruppen lutar därför åt att göra en kompromiss liknande alternativ 3 
som redovisats ovan. Med en kvot på 50 % skulle ca 36 biljetter kunna 
disponeras till ämbetsmännen efter att styrelsen och gasquegruppen räknats av.  
 
Det resonerades också om att ämbetsmän bör få en kvot av släppbiljetterna. 
Det kommer dessutom att säljas släppbiljetter i dörren på P3.  
 
Försäljningen planeras att ske fysiskt på Jontes stuga den 6–7 mars. Det 
kommer bara gå att köpa en biljett per person, men man kan köa åt någon 
annan, men då endast köpa biljett till den personen.  
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En fråga som lyftes av Albin Högberg var om gasquegruppen och ordförande 
för sociala utskottet har funderat på att ha någon form av digital 
biljettförsäljning. Det resonerades då att fysisk försäljning kan motiveras på 
evenemang med ett högre tryck. På evenemang med ett lägre tryck kan dock 
digital försäljning fungera som ett bra komplement. När en potentiell köpare 
kliver in på stugan för att köpa en biljett på Jontes stuga, kan det kännas lite 
pinsamt om ingen annan är där och köper samtidigt. Den potentiella köparen 
tänker kanske då att ”vill ingen gå på den här sittningen?”. I de fallen kan det 
vara bra att ha fysisk försäljning i 1–2 dagar men därefter komplettera med 
fysisk försäljning.  
 
En digital lösning involverande betalning med Swish skulle behöva mer 
ekonomisk administration. En annan lösning är att använda sig av något 
program, exempelvis Orbi.  

 
Gasquegruppen tar själva beslut om ämbetsförmåner till P3 utifrån den 
diskussion som har hållits.   
 

10 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
 

11 §  MENTAL HEALTH WEEK 
Föredragande: Albin Högberg 
Bakgrund: Studenthälsan vill att vi anordnar något i samband med Mental 
Health Week (MHW) i oktober v. 41. Förra året genomförde vi inget eget men 
hjälpte till att marknadsföra veckan. Vi behöver inte göra något avancerat. Det 
räcker med att göra något litet i anslutning till redan befintlig verksamhet. 
Exempel som nämndes i kontakten med studenthälsan var att bjuda in till redan 
befintlig verksamhet såsom systuga eller bokklubb. Finns det någon möjlighet 
eller vilja att göra något sådant? 
 
Styrelsen spånade lite och inspirerades av nationsevenemangen ”Cava och 
Canvas” och ”Måla och skåla”. Något liknande hade varit intressant. Skulle 
kunna vara bakning eller liknande. Samtidigt är det tveksamt om tanken med 
MHW är att involvera alkohol. Styrelsen beaktade också risken med att 
arrangera evenemang som inte drar folk och hur sådant kan skada JF:s rykte.  
 

12 §  FÖRSLAG TILL NYTT MEDALJREGLEMENTE 
Föredragande: Max Karlsson 
Bilaga: 3 och 4 
Bakgrund: Se bilagor. 
 



   2023-02-15 
   Sida 5 av 6. 

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

Telefon 
+46(0)700 90 86 73 

Adress 
Övre Slottsgatan 3 

753 10 Uppsala  
 

Det nya medaljreglementet innebär att en mening stryks, reglementets nya 
utformning innebär att man inte automatiskt får en hedersmedalj om man väljs 
till hedersledamot.  
 
Styrelsen beslutade 
Att att fastställa nytt medaljreglemente enligt bilaga 4.  
 

13 §  ANTAGANDE AV KRISHANTERINGSPLAN 
Föredragande: Isak Sandell 
Bilaga: 5 
Bakgrund: Ska revideras varje termin.  
 
Det enda som ändrats från tidigare gällande krishanteringsplan är namnen på 
de personer man ska vända sig till i en krissituation.  
 
Styrelsen beslutade 
Att anta krishanteringsplan enligt bilaga 5. 
 

14 §  ÄNDRINGSFÖRSLAG REPRESENTATIONSPOLICY 
Föredragande: Max Karlsson 
Bilaga: 6 
Bakgrund: Se bilaga.  
 
Styrelsen beslutade 
Att anta representationspolicyn med redaktionella ändringar.  
 

15 §  TACK TILL EMANUEL 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund: Styrelsen beslutade i höstas att Emanuel Eriksson skulle tilldelas 
en förtjänstmedalj av andra graden som tack för att han utformade samtliga 
föreningens medaljer, ska han avtackas på något mer sätt? 
 
Emanuel Eriksson vet ännu inte om att han har tilldelats en medalj. Det skulle 
därför vara bra om det erbjöds ett tillfälle där han kunde få den. En idé är att 
mejla Emanuel och anmoda honom till vårgasquen och där tilldela honom en 
medalj. Anmodan bör eventuellt skickas tillsammans med en blombukett.  
 

16 §  INSPEKTORSINSIGNIER 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund: Diskussion om våra inspektorer ska ha insignier, då nationerna har 
det.  
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Det skulle vara en rolig grej om våra inspektorer kunde få insignier tilldelade 
sig och därmed identifiera sig med JF utåt. Det är något som nationernas och 
några av kårernas inspektorer har.  

 

17 §  ALUMNISITTNING 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund: I vintras anordnade JF en alumnisittning på Jontes stuga. Den var 
mycket uppskattad av alla närvarande. Hur ska vi göra under våren? 
 
Det är bra om så många som möjligt kan närvara och om vi har tid att anmoda 
och marknadsföra i tid.  
 
Styrelsen beslutade 
Att schemalägga alumnisittningen den 10 juni.  
 

18 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Det ser bra ut.  
 

19 §  ÖVRIGA PUNKTER 
 

20 §  ORDET FRITT 
 

21 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 19:05. 


