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Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse
Sammanträde nr. 2 VT 2016
9 februari 2016 kl.17:30
Närvarande:
Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Alice Aronsson

Sekreterare:

Hannah Arvidsson

Skattmästare:

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Arash Moosavian

Näringslivsansvarig:

Jonas Lårdh

1 § Mötets öppnande
Ordförande Felix Wideroth förklarar mötet öppnat cirka kl.17:45.
2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
För dagens möte föreslås enligt turordning fastslagen den 1 januari 2016: Daniel Ruiz Nilsson som
justeringsman tillika rösträknare, då Arash Moosavian anländer senare.
Styrelsen beslutar:
Att välja Daniel Ruiz Nilsson som justeringsman tillika rösträknare för dagens möte.
3 § Val av mötesobservatör
För dagens möte föreslås enligt turordning fastslagen den 1 januari 2016: Daniel Ruiz Nilsson som
mötesobservatör.
Styrelsen beslutar:
Att välja Daniel Ruiz Nilsson som mötesobservatör för dagens möte.
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4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen har gått ut stadgeenligt.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarande.
5 § Adjungeringar
Skattmästare emeritus - Fredrik Jonasson
6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justering.
7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från den 26 januari är justerat och kan läggas till handlingarna.
8 § Protokollförande av tagna PC-beslut
PC-beslut om fyllnadsval av klubbverkar:
Den 3 februari 2016 beslutade styrelsen att som klubbverkare fyllnadsvälja följande personer:
Beatrice Semmelweis
Robin Ernesäter
William Örtengren
Paula Kivelä
Agnes Emborg
Emanuel Bergquist
Jonna Dyrman
Lisa Eliasson
Emmamaj Vestlin
Caroline Edwall
Lotta Liikanen
Iza Haraldsson
Benjamin Vafaeain
Simon Suvinen
Henrietta Cahn
Klara Thoren
Filip Lindell
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Leah Engman
Mona Eriksson
Elias Lindberg Wahlström
Cecilia Margenberg
Vilhelm Gabrielsson
Lisa Andréen
Egil Svensson
Anna Dalevi
Philippa Nilsson
PC-beslut om tider för vårens styrelsemöten:
Den 3 februari beslutade styrelsen att terminens styrelsemöten ska hållas följande tider:
Tisdagsmöten
9 feb kl 17:30
23 feb kl 17:30
8 mar kl 16:30
22 mars kl 16:30
5 apr kl 16:30
19 apr kl 16:30
3 maj kl 16:30
17 maj kl 16:30
Söndagsmöten - Framtid och vision
21 feb kl 10:00-15:00
20 mars kl 10:00-15:00
17 april kl 10:00-15:00
8 maj kl 10:00-15:00
9 § Meddelanden och rapporter: Ordförande för sociala utskottet meddelar: Jag har haft ett
uppstartsmöte med kommittén HT16. Jag har börjat förbereda lite inför den reform jag ämnar
genomföra rörande klubbverket och vår eventverksamhet. Rörande detta har även vårt aktiva
arbete för att få folk att söka KV gett resultat och vi har nu 26 stycken nya klubbverkare. Vi har
haft en reccegasque med för recceveckan VT16, den mottogs positivt av såväl sponsorer som
reccar.
Skattmästaren meddelar: Jag har sen senast främst arbetat med budgeten och utrett iZettle.
Arbetet med vice-skattmästaren har kommit igång och vi har lagt upp en arbetsplan. Jag har hjälpt
Skattmästare Emeritus med bokslutet för 2015.
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Ordförande meddelar: Har haft två veckor med ganska mycket att göra. Det har primärt handlat
om det dagliga förvaltandet av föreningen. Har blanda annat träffat vår inspektor och proinspektor, varit på möte hos Cederquist och haft det första styrelsemötet med JF-holding. Den 29e
var jag på reccegasque på stocken, det var mycket trevligt och lyckad tillställning. Söndag den 31a
var jag även på kickoff med styrelsen där vi körde TEAM-building samt diskuterade föreningens
verksamhet, det var mycket lyckat.
Sekreteraren meddelar: Möte med PR, diskuterade Poden men framförallt marknadsföring på
facebook. Vi diskuterade kring olika typer av event, JF Invite och våra sidor och hur vi bör
prioritera. Kontentan blev att PR-gruppen under första halvan av terminen kommer att prova sig
fram med olika kampanjer för att se vilka som får bäst genomslag och därifrån utarbeta en strategi
och praxis. Kallelse till stämman gått ut, enda krånglet var bytet av lokal en dag efter
offentliggörande. Återigen dålig respons vid kontakt med membit, men idag ska alla fakturor till
T1:orna ha gått ut. Planerat in utskottsmöte den 29 februari 2016. Har trillat in lite nya medlemmar
bland T2:orna, vilket är kul! Möte med UBBO tillsammans med Alice, Inspektor och Proinspektor.
Vice ordförande meddelar: Möte med UBBO - var på möte den 8/2 med Hannah och Inspektor
Erika och Pro-inspektor Rolf med stiftelsens UBBO:s arbetsgrupp. Diskuterade ombyggnation i
området kring Jontes. Bokat möte när UBBO:s arbetsgrupp skall komma till Jontes och få en
presentation om Juridiska föreningens verksamhet. Arbetgruppen har tagit fram ett slutgiltigt
förslag till nya stadgar. Möte med Rolf, Erika med Felix. Ämbetsmannadag - Har gjort event och
hållt koll på anmälningarna inför ämbetsmannadagen. Bokat möte med JoM till 12:e februari.
Ordförande för studierådet meddelar: Studierådet har dragit igång Uppstartsprogrammet och
allt verkar vara i fas på den fronten. De ansvariga ledamöterna gör ett väldigt bra jobb med
projektet och samarbetet där med Lindahl fungerar fint. Vi har kommit igång med vår verksamhet
även i övrigt och planerar för närvarande våra kommande evenemang.
Näringslivsansvarige meddelar: Haft möte med näringslivsgruppen. Planerar vårens event. Letar
partner inför hösten. Ska ha möte med kommittén. Ekobrottsmyndigheten gick bra.
Åklagarmyndigheten nästa.
10 § Verksamhetsuppföljning ekonomi
Inget nytt.
11 § Sångboken (beslut)
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Föredragande: Felix Wideroth
På stämman togs beslut om att en sångbokskommitté ska tillsättas. Vi borde lysa kommittén efter
februaristämman. Vi borde innan dess ta fram ett arbetsdirektiv med riktlinjer samt sätta en
deadline. Vi borde också försöka söka spons eftersom projektet egentligen inte har en post i årets
budget.
Styrelsen beslutar:
Att lysa en sångbokskommitté efter februaristämman samt,
Att uppdra åt Vice ordförande att innan lysning ta fram en arbetsordning för
sångbokskommittén.
12 § JF-Holding (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth
Frågan: vilka i JF:s styrelse ska sitta i styrelsen? Nu är det bara styrelseledamöter som väljs på
decemberstämman och ingen från majstämman. Kanske bör vi se till det ursprungliga syftet.
Kanske lättare att bara ha en adjungerad eller en suppleant, för kontinuiteten.
Beslut bordläggs.
13 § Godkännande av avtal (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth
Förslag: att godkänna avtalen från Reccegasque HT15, Civilrättsgasquen HT15, Diplomering
HT15 och Balen HT15.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna avtalet för Reccegasquen HT15
Att godkänna avtalet för Balen HT15
Att godkänna avtalet för Civilrättsgasquen HT15
Att godkänna avtalet för Diplomeringen HT15
14 § Klubbverkare (beslut)
Föredragande: Felix Wideroth
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Vi har valt 26 nya klubbverkare enligt PC-beslut (se ovan), men finns mer ansökningar inför
stämman. Förslaget är att föreslå justering på stämman för att välja in ytterligare utöver de 26
lysta, eftersom det av erfarenhet ofta är ett stort bortfall i början.
Styrelsen beslutar:
Att föreslå justering på stämman för att välja in ytterligare utöver de 26 lysta posterna i mån
av intresse.
15 § Förslag till nya stadgar, bilaga 1 (diskussion & beslut)
Föredragande: Alice Aronsson
De nya stadgarna innehåller dels materiella skillnader och dels kosmetiska skillnader.
Det finns två kapitel 4 ett som rör stämma och ett om fullmäktige, tanken är att kårbeslutet ska
avgöra. Vi kommer presentera de två alternativen i handlingarna. Beslutet i kårfråga ska ha
kommit innan stämman så då kan vi från styrelsen i så fall dra tillbaka det förslag som inte
överensstämmer med beslutet.
Justeringar under mötet:
Kapitel 4 – stämma, 1 § ”två tre” ändras till ”två”.
Ansvarig utgivare för PJ ändras till föreningens sekreterare.
Styrelsen beslutar:
Att acceptera arbetsgruppens förslag till nya stadgar med diskuterade redaktionella
ändringarna samt;
Att presentera förslaget med de alternativa 4 kapitlen som en proposition i
stämmohandlingarna.
16 § Förmansnätverk (diskussion & beslut)
Föredragande: Alice Aronsson
Förslag: Alla förmän som har en arbetsgrupp ska ingå i ett förmansnätverk, under ledning av vice
ordföranden, för att på bästa sätt jobba för att göra Juridiska föreningens organisation bättre.


Det kommer vara en möjlighet för alla förmän i Juridiska föreningen att få tillgång till
verktyg för att kunna fullgöra sina förpliktelser som förmän. Verktyg som hjälper dem att
vara en så bra ledare som möjligt för sin grupp.
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Det kommer ge alla förmän en djupare inblick i och förståelse för Juridiska föreningen.

Upplägg: Inledningsvis kommer det att vara 3 träffar under terminen. Ett i början av terminen som
syftar till att vara introducerande och informerande. Ett i mitten av terminen som huvudsakligen
skall vara till för att möta uppkomna utmaningar för de olika förmännen och som syftar till att leda
till utbyte mellan förmännen. Samt ett i slutet av terminen som skall fokusera på att utvärdera med
fokus på hur nätverket varit behjälpligt och hur/om det skulle vara utformat för ännu bättre
resultat.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt vice ordförande att sjösätta ovanstående förslag.
17 § Styrelsemöten (beslut)
Föredragande: Alice Aronsson
Beslut på tisdagsmöten och söndagsmöten enligt vad som protokollförts enligt 8 §.
Inför söndagsmötena ska diskussionsområden bestämmas på förhand.
18 § Kvartalsmöte (diskussion)
Föredragande: Hannah Arvidsson
Förslag som finns för kvartalsmöte med Inspektor och proinspektor är att det hålls i samband med
styrelsemötet den 3 maj. Spikar det!
20 § Ämbetsmannadag (diskussion & beslut)
Föredragande: Alice Aronsson
Dagen
Dörren är öppen mellan 09:45 och 10:15 så någon måste vara där hela dagen.
4 stationer: 1 på jontes (Hannah och Daniel), 3 på trädgårdsgatan. Alla ansvarar för sin egen del.
Lunch: koka korv + veg. korv. Beställ via menigo, kontakta pubmästaren inför morgondagens
deadline, saft, ketchup, senap, rostad lök, bröd, popcorn. Ballonger!
Kvällen
Skapa eventet!
Förfester?
Tema: Carneval?
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Stugan: singstar på övervåningen, beer pong (vatten i glasen, drycken i handen), popcorn!
Söndagen
PIZZA!
21 § Kommunikation (diskussion)
Föredragande: Alice Aronsson
Bordlägger, till söndagen den 20 februari.
22 § Majstämma (beslut)
Föredragande: Alice Aronsson
Förslag: 22 maj 2016 och kalla till stämman den 24 april.
Styrelse beslutar:
Att hålla föreningsstämma den 22 maj 2016.
Att kalla till föreningsstämman den 24 april 2016.
23 § iZettle, bilaga 2 (beslut)
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Systemets stabilitet är erkänt då det är godkänt av skatteverket. Motiverat i och med vår låga
omsättning i kortköp efter som det blir mindre fasta kostnader och billigare för små köp. Dock inte
kortköp under 10 kr, men det problemet är marginellt i förhållande till de fasta kostnader som vi
kan spara. I dagsläget nyttjar vi inte alla funktioner som gör anker och BABS fördelaktiga så det är
ett omotiverat dyrt system för vår verksamhet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt skattmästaren att säga upp avtalet med Anker och BABS;
Att skaffa iZettle;
Att köpa in iZettle store kit med bluetooth kvittoskrivare samt;
Att köpa in en iPad Air som är kompatibel med systemet.
24 § NJA (beslut)
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
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JF har prenumererat på NJA väldigt länge, men böckerna har de senaste åren inte hämtats ut och
idag finns allt tillgängligt på internet. Behovet och intresset bedöms som litet och det är en kostnad
på omkring 6 000 kr som kan användas bättre i verksamheten.
Styrelsen beslutar
Att säga upp prenumerationen på Nytt Juridiskt Arkiv.
25 § Budget, bilaga 3 (diskussion)
Föredragande: Daniel Ruiz Nilsson
Kommentarer efter genomgång av punkter som föreslagits revideras inför stämman:


Ändra tillbaka hemsidan till 10 000 kr.



Ändra tillbaka utbildningen på recceveckorna till 9 000 kr om det finns utrymme.



Ämbetsmannafest tillbaka till 45 000 kr om det går.



Överskottet till hyra av lokaler i och med den osäkra lokal situationen till följd av
uppsägningen från Clasonska gården.

Bordlägger beslut om fastställande av revideringen av budgeten till PC.
26 § Sexa
Föredragande: Anton Sundberg
Bordlägg till PC.
27 § UBBO-besök
Fördragande: Alice Aronsson och Hannah Arvidsson
Bordlägger till styrelsemötet den 23 februari.
28 § Övrigt


Vänföreningar
Bordlägger.



Förslag till gasque-biljettsystem
Mail från handels vidarebefordras till övriga i styrelsen, vidare diskussion bordläggs.



Rep-budget
Behöver tas fram
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Styrelsen ålägger Ordförande och Vice ordförande att till nästa möte ta fram en
representationsbudget.


Boka dag vi rensar ut Clasonska
3 april



Text ang. kårens stadgar
Förfrågan från UE, avböjer.



Intern åtgärd
Fortsatt utredning.

29 § Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat kl.21:35.

_______________________________
Ordförande
Felix Wideroth

________________________________
Justeringsman
Daniel Ruiz Nilsson
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