PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE J URIDISKA FÖRENINGEN I

U PPSALA

6 DECEMBER 2016 KL. 16:30

Närvarande:

Ordförande:

Felix Wideroth

Vice ordförande:

Hedvig Lind

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Skattmästare.

Daniel Ruiz Nilsson

Ordförande för sociala utskottet:

Anton Sundberg

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Blivande ordf. Soc.

Sofia Jäger till § 22

Blivande Vice ordf.

Simon Alsing till § 22

Blivande Kommunikationsansvarig

Viktor Tunon till § 22

1 § Mötets öppnande
Felix Wideroth förklarade mötet öppet: 16.35
2 § Val av justeringsman tillika rösträknare
Förslag: Daniel Ruiz Nilsson
Styrelsen beslutar:
Att Daniel Ruiz Nilsson
3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Hedvig Lind
Styrelsen beslutar:
Att välja Hedvig Lind
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4 § Godkännande av kallelseförfarandet
På grund av missförstånd gick inte kallelsen ut i tid.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
5 § Adjungeringar
6 § Fastställning av föredragningslista

Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter justeringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från styrelsemöten den 25/10–2016 och den 22/11–2016 är justerade och redo att
skrivas under.

Styrelsen beslutar:
Att bordlägga protokoll från den 25/10
Att lägga protokoll från den 22/11 till handlingarna

8 § Meddelanden och rapporter
Ordf. soc. Meddelar:
- Klubbverk: Flyter på, de har avslutning i veckan.
- Gasque: Civilrättsgasquen har genomförts och det gick bra, alla verkar vara nöjda. Anton och Daniel
representerade.
- idrott: Skiweek närmar sig.
- Ämbetsmannavslutning: Jag har planerat allt med Stocken och är säker på att det kommer att bli
strålande.

Ordförande meddelar:
Jag har skickat in föreningens första remiss som gällde Riktlinjer för arbetsvillkoren för studenter på
grund och avancerad nivå. Det har varit möte med intendenturen där budget gicks igenom för
kommande år. Jag har även träffat studentbokhandeln samt haft möte med ELSA. Har även varit i
sthlm på bal vilket var mycket trevligt. Vidare så har jag träffat Dekanen och Prefekten på det
regelbundna möte som vi har. Det är har även varit möten tillsammans med KD, arbetsgruppen för
åsiktsprogrammet, Rektors ledningsråd, förmöte konsistoriet, fakultetsnämnden. Utöver alla dessa
möte är det mycket löpande arbete i samt arbete med att avsluta mycket saker samt skriva
överlämning för kommande styrelseordförande.
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9 § Ekonomiuppföljning
-

10 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

11 § Jonathans mail
Föredragande: Hedvig Lind
Förfrågan från Jonathan Franzén att köpa in belysning till ett nytt dansgolv på Jontes.
Styrelsen diskuterade Jonathans förfrågan vid ett tidigare styrelsemöte men då poängterades
att detta inte förankrats ordentligt inom klubbmästeriet och styrelsen valde därför att
bordlägga frågan till dess att frågan var ordentligt förankrad i klubbmästeriet.
Klubbmästeriet har diskuterat Jonathans förslag att flytta dansgolvet till loungeområdet.
Klubbmästeriet ställer sig positiva till förslaget och ser fler fördelar med att flytta
dansgolvet till loungeområdet, framförallt kommer arbetsmiljön för klubbverkarna
förbättras väsentligt.

Styrelsen beslutar:
Att bevilja Jonathans ansökan om pengar ur verksamhetsutvecklingsbudgeten a
3500kr

12 § Budget sångbok
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterade ett förslag att ge sångbokskommittén en fikabudget. Förslag på
budget är 500kr.

Styrelsen beslutar:
Att bevilja kommitteen en fikabudget på 500kr.

13 § Styrelsens arbetsordning
Föredragande: Hedvig Lind
Slutgiltigt förslag till arbetsordning för styrelsen presenterades. Ändringarna bestod i
korrigeringar i enl. med stadgan. Exempelvis har: Skattmästare har bytts mot
kommunikationsansvarig. Firmateckningsrätten har justerats. Mötesordförandes roll har
förtydligats.
Styrelsen beslutar:
Att anta styrelsens arbetsordning med föreslagna ändringar och redaktionella
ändringar
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14 § Överlämningspolicy
Föredragande: Hedvig Lind
Redan förra terminen påbörjades ett projekt med att skapa en överlämningspolicy till
föreningen. Hedvig Lind föredrog förslag till policyn. Styrelsen diskuterade förslaget och
kom med förslag på fler poster vilka bör undantas från krav på överlämningar. Bland annat
föreslogs att följande poster undantas: Vice IT, ledamöter i studierådet, vice Gasqeförman
och btr. Chefredaktör för PJ.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Hedvig Lind utifrån diskussionen inkomma med ny version av
överlämningspolicy.

15 § Semester presidiet
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig Lind och Felix Wideroth reserverade sig från att rösta i denna fråga på grund av jäv.
Styrelsen diskuterade presidiets semester. Både hur mycket semester presidiet ska ha enligt
sina avtal och hur presidiet ska ha möjlighet att ta ut semester. Det understryks från
nuvarande styrelse att detta är en levande fråga och framtida styrelser uppmuntras till vidare
diskussioner i denna fråga.

Styrelsen beslutar:
Att bevilja presidiet semester på 30 arbetsdagar

16 § Hemsidan
Föredragande: Felix Wideroth
Webbgaraget räknade fel vid sin offert. De glömde lägga till sponsorplaketter på hemsidan.
Sponsorplaketter är centralt för vår sponsorverksamhet, vilken genererar stora intäkter till
föreningen och det är därför väldigt centralt att detta finns med på föreningens nya hemsida.

Styrelsen beslutar:
Att utöka budgeten till hemsidan med 6800kr

17 § Ny dator till kontoret
Föredragande: Felix Wideroth
Behövs ny dator till kontoret. IT har lämnat förslag på tre datorer. Styrelsen diskuterade
behov av en ny dator till kontoret och ITs förslag.
Styrelsen beslutar:
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Att uppdra åt Simon Alsing att utreda frågan vidare
18 § Söderberg och partners
Föredragande: Hedvig Lind
För några veckor sen träffade styrelsen Luciano från Söderberg och partners. Luciano
presenterade sig själv, Söderberg och partners och ett förslag till förvaltning av föreningens
tillgångar. Styrelsen hade aldrig möjlighet att diskutera förslaget under det mötet och tar
därför upp diskussionen nu. Samtliga ledamöter fick ett positivt intryck av Luciano och
verksamheten. Styrelsen enades i att gå vidare i processen med Söderberg och partners
genom att ta fram ett avtalsförslag. Styrelsen understryker vikten i att det arbetas fram ett
tydligt och konkret underlag kring hur detta byte gynnar föreningen och om bytet ökar
kostnader för föreningens kapitalförvaltning.

Styrelsen beslutar:
Att gå vidare i processen med Luciano, ta fram ett kontraktsförslag
Att ta fram ett konkret underlag med kostnadsposter för ett byte.

19 § Krishanteringsplan
Föredragande: Felix Wideroth
Felix var på möte med Uppsala universitets krissamverkansgrupp. Det konstaterades att JF
inte har någon krishanteringsplan. Felix har arbetat fram ett utkast till en
krishanteringsplan. Krishanteringsplanen är ett utkast vilket behöver arbetas igenom och
anpassas för att passa vår verksamhet. Det föreslogs att uppdra åt presidiet att gå igenom
och uppdatera utkastet till något mer anpassat för just vår verksamhets behov. Men likväl
behöver föreningen anta en krishanteringsplan för perioden fram till dess att presidiet har
hunnit arbeta fram en ny.

Styrelsen beslutar:
Att anta förslaget till krishanteringsplan
Att uppdra åt presidiet att utforma en ny krishanteringsplan anpassad till
föreningens verksamhet

21 § Ny representationspolicy
Föredragande: Felix Wideroth
Det har uppstått behov att revidera representationspolicyn.

Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt presidiet att revidera representationspolicyn.
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22 § Tygpåsar
Föredragande: Felix Wideroth
Det har framarbetats en offert kring tygpåsar till vårens reccevecka. Offerten består i
förslag på två tygkassar. Förslag på två tygpåsar finns. En dyrare och den vi använder oss
av i dagsläget. Styrelsen diskuterade vilken av påsarna som ska beställas. Efter en kortare
diskussion enades styrelsen om att det billigare alternativet var det bästa.

Styrelsen beslutar:
Att beställa den billigare påsen i enlighet med offerten

23 § Medaljreglemente
Föredragande: Felix Wideroth
På föregående styrelsemöte föreslogs en ändring av medaljreglementet. Enligt §17 i
reglementet måste denna ändring röstas igenom på tre efter varandra följande styrelsemöten
för att bli giltig. därför föreslås nu att rösta igenom förslaget från styrelsemöte 22/11–2016
igen. Utöver detta föredrogs motiveringar till utdelning av förtjänstmedaljer.

Styrelsen beslutar:
Att anta föreslagen ändring till medaljreglementet från styrelsemötet
22/11–2016
Att anta motivering till Jonathan Franzén
Felix Olin reserverade sig mot styrelsens beslut i enlighet med följande: Jag
anser att motiveringen bör avse en förtjänstmedalj av andra graden
Att anta motivering till Emanuel Bergquist
Andreas Skjöldebrand reserverade sig mot styrelsens beslut i enlighet med
förljande: Jag anser att motiveringen bör avse en förtjänstmedalj av första
graden
Att anta motivering till Stefany Tannous
Att anta motivering till Simon Alsing

24 § Uppföljning av styrelsearbete
Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom bevakningslistan för styrelsearbete.

25 § Övriga punkter
-
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26 § Mötets avslutande
Felix Wideroth avslutade mötet:19.04
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___________________________

_____________________________

Ordförande

Justerare

Felix Wideroth

Daniel Ruiz Nilsson

