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PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2023-03-02 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  

 Klubbmästare:     Per Magnusson 

 

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 §  GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET 
Kallelsen utgick 2023-02-23 i enlighet med kallelseförfarandet. 

   
  Styrelsen beslutade 
  Att godkänna kallelseförfarandet.  
 

4 §  ADJUNGERINGAR 
 

5 §  FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA 
Bilaga: Dagordning 
 
Styrelsen beslutade 
Att fastställa föreslagen föredragningslista med ändringen att punkt 10 

”Jobbannonser på hemsidan” stryks. 
 

6 §  PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE 
Bilaga: Protokoll 2023-02-15 
 
Protokoll 2023-02-15 är justerat och kan läggas till handlingarna.  
 
Styrelsen beslutade 
Att lägga protokoll 2023-02-15 till handlingarna.  
 

7 §  MEDDELANDEN OCH RAPPORTER 
Ordförande meddelar:  
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 Deltagit på pubrundan som JF anordnade tillsammans med 
Europaparlamentet. 

 
Vice ordförande meddelar:  
 Haft kickoff med utskotten.  
 Haft AW med alla vice ordförande som sitter i USMOS.  
 Har deltagit på naturvetarbalen på slottet.  
 Skrivit en text till PJ. 
 Börjat introducera ekonomiassistenterna ni deras ämbete.  

 
Utbildningsansvarig tillika sekreterare meddelar: 
 Har deltagit på naturvetarbalen på slottet.  
 Haft kickoff med administrativa utskottet.  

 
Kommunikationsansvarig meddelar:  
 Bildskärm på Jontes har installerats. Arbetsordning och schema för löpande 

uppdatering av bildskärmen har gjorts.  
 Arbetsordning för marknadsföring av gasquer har tydliggjorts.  
 Styrelsefotografering har genomförts.   
 Föreningens färgschema har uppdaterats med lite varmare toner, mindre 

rosa och mer lila.  
 Bilder från reccegasquen, diplomeringsmiddagen och togan har lagts upp. 

 
Arbetsmarknadsansvarig meddelar: 
 ”4x kickoff” AMG bjöd in sig själva – succé. 
 Hade överlämning gällande sponsorer med höstterminens kommitté. 
 SJM närmar sig! Kul! Planering av det sista! 
 AMG rullar på! 

 
Ordförande för sociala utskottet meddelar: 
 Halvvägsgasquen blev lyckad. 
 Planering inför vårgasque fortgår.   

 
Klubbmästare meddelar: 
 Fortsatt mycket bokningar av Jontes 
 Första öppna pubkvällen är i kväll.  
 Husmästarna har kommit i gång med sitt arbete.   
 

8 §  PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT 
 

9 §  BEVAKNINGSLISTAN 
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.  
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10 §  JOBBANNONSER PÅ HEMSIDAN 
 

11 §  INSPEKTORSINSIGNIER 
Föredragande: Max Karlsson 
Bakgrund: Diskussion om våra inspektorer ska ha insignier, då nationerna och 
vissa kårer har det. Även diskussion om eventuell utformning av insignier.  

   
Styrelsen diskuterade olika former som insignierna skulle kunna ha. En 
möjlighet som flera i styrelsen tilltalades av, var att ha samma utformning som 
presidiets insignier men att det bärs med ett tjockare band (eventuellt med 
detaljer på bandet) eller en kedja. En annan möjlighet vara att insignierna 
skulle bestå av en peng med paragrafen och liljan som motiv.  

     
Styrelsen diskuterade därefter prisbild. En ledamot nämnde att desto dyrare 
insignier desto längre kommer de att bevaras, det finns dock ingen anledning 
att lägga alltför mycket pengar på inspektorsinsignier.  
 
William Nagy, Max Karlsson och Alexandra Akdeniz tog på sig att ta fram 
prisbilder för olika alternativ till inspektorsinsignier. De tre tog också på sig att 
gå till JF:s bankfack på Nordea för att se om det finns en passform för 
presidiets insignier där.  

 
En fråga lyftes också om JF borde skaffa en fana eller flagga samt en 
häroldsstav för att påkalla uppmärksamhet.  

 

12 §  EKONOMISK ÖVERSIKT 
Det är stabilt.  
 

13 §  ÖVRIGA PUNKTER 
 

14 §  ORDET FRITT 
 

15 §  MÖTETS AVSLUTANDE 
Isak Sandell avslutade mötet kl. 18:28. 


