Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 16-01-2017
kl.16.30
Närvarande:

Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Ordförande för sociala utskottet:

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Felix Olin

Arbetsmarknadsansvarig:

Jonatan Arnö

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 16.37

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Viktor Tunon
Styrelsen beslutar:
Att välja Viktor Tunon

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut för sent på grund av en kommunikationsmiss.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet
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5 § Adjungeringar
-

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan efter gjorda justeringar

7 § Protokoll från föregående sammanträde

Styrelsen beslutar:
Att bordlägga protokoll från föregående sammanträde

8 § Meddelanden och rapporter

Näringsliv rapporterar:
- Signat samarbetsavtal med två nya sponsorer, White and Case och Hamilton, och tilldelat
kontaktpersoner.
- Signat enskilt avtal med Delphi avseende huvudsponsorskap för två recceveckor samt
utbyte genom ett gemensamt evenemang under 2017.

Vice rapporterar:
Tillträde vid årsskiftet, men började inte först den 11/1 (dvs efter tentan). Har kollat runt
mycket för att få en förståelse hur saker ska gå till, haft överlämning med Daniel kring
ekonomin. Har vidare förberett inför inskrivningen genom att packa alla påsar etc,även
fixat domarstationen. Har varit på möte med Hedvig dels med Erika och Rolf samt med
Webbgaraget. Även kontaktat mina undergrupper att jag har tillträtt. Var också med i
podden med Hedvig och Bilbo!

Ordförande rapporterar:
Började jobba direkt efter nyår. Jag har följt upp det arbete som inte Felix hade hunnit
avsluta, svarat på mail, och arbetat mycket med att försöka få folk att engagera sig i
recceveckan. Har skrivit på en hel del avtal för recceveckan också och försökt bistå
kommittén med det som de har behövt hjälp med. Jag har varit på förmöte med rektors
ledningsråd, och haft ett planeringsmöte med de andra kårerna för att planera mötet med
hörandeförsamlingen som ska vara i veckan. Jag och Simon har haft möte med Erika och
Rolf och vi har också varit med i JFpodden och deras reccespecial. Jag, Simon och
Emanuel som är IT-förman, har också varit på möte med webgaraget för att diskutera den
nya hemsidan. Vi kommer skriva avtal med dem nu i veckan. Nu i helgen kommer vi ha
styrelsekickoff och jag har därför lagt ned tid på att planera den också.
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Studierådet rapporterar:
Verksamheten har inte kommit igång igen, första mötet imorgon. Åker till Umeå för JUROmöte på torsdag. Allt går fint!

9 § Ekonomiuppföljning
10 § Protokollföring av tagna PC-beslut

Den 30/12–2016 beslutade styrelsen (Sekreteraren reserverade sig p.g.a. jäv och med
avsaknad av ordf. soc.)
Att nominera Emma Esping till Ordförande för Kontaktdagen 2017
Den 30/12-2016 beslutade styrelsen (med avskanad av ordf. soc.)
Att nominera Antonia Ahrnell till vice ordförande för Kontaktdagen 2017
Att nominera Erik Norberg till styrelseledamot och ekonomiansvarig för
Kontaktdagen 2017
Att nominera Filip Kylvåg till styrelseledamot och mässguide- och
kontaktsamtals ansvarig för Kontaktdagen 2017
Att nominera Alida Eriksson till styrelseledamot och bankett- och rekryterings
ansvarig för kontaktdagen 2017
Att nominera Linnea Peterson till styrelseledamot och ansvarig för pre-day och
marknadsföring för Kontaktdagen 2017
Att nominera Hanna Hillgren till styrelseledamot och ansvarig för pre-day och
marknadsföring för Kontaktdagen 2017

11 § Recceveckan
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig inleder en diskussion kring upplägget av styrelsens domarstation under
recceveckan.

12 § Söderberg och Partners
Föredragande: Hedvig Lind
Söderberg och partners har skickat avtalsförslag till föreningen. Presidiet föreslår att
cirkulera detta inom styrelsen till nästa möte för att ta upp diskussionen kring förslaget
efter mer noggrann inläsning.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt respektive styrelseledamot att läsa in sig på cirkulerad
information från Simon till nästa styrelsemöte
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13 § Bloggen
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig uppmanar styrelsen att bidra till styrelsebloggen, i dagsläget är det endast vice och
ordförande från förra terminen som har bidragit till bloggen.

15 § Ämbetsmannafester för terminen
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar terminens ämbetsmannafester och utbildningar. För att minska risken
för kolliderande aktiviteter med andra föreningar tar styrelsen inget konkret beslut i denna
fråga vid detta styrelsemöte. Styrelsen diskuterar preliminära datum och aktiviteter enligt
följande: Fest/inspark efter utbildning av nya ämbetsmän i mitten på februari. Pubrunda i
mars. Terminsavslutning/tackfest i mitten av maj.

16 § Februaristämma och aprilstämma
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar datum för föreningsstämmor under vårterminen.
Styrelsen beslutar;
Att föreningen ska hålla februaristämma den 12e februari 2017
Att föreningen ska hålla aprilstämma den 23e april 2017

17 § Budgetrevidering
Föredragande: Hedvig Lind
Presidiet lyfter frågan om budgetrevidering inför februaristämman. Respektive ledamot
uppmanas att se över revideringsbehov inom respektive del av budgeten.

18 § Revidering av verksamhetsplan
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig lyfter frågan om eventuell revidering av föreningens verksamhetsplan inför
februaristämman. Styrelsen diskuterar behovet kort för att återuppta frågan vid ett nästa
styrelsemöte.
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19 § Vårens styrelsemöten
Föredragande: Hedvig Lind
Förslag till styrelsemöten i vår enl. lista presenterades av Hedvig. Förslagsvis hålls
styrelsemöten på tisdagar varannan vecka kl 17.00.
Styrelsen beslutar;
Att hålla styrelsemöten i enlighet med Hedvigs förslag
Att uppdra åt sekreteraren att se till att dessa datum läggs ut på hemsidan
Att hålla söndagsmöten den 26e februari och den 7e maj

21 § Utskottens arbetsordningar
Föredragande: Simon Alsing
Simon presenterade information från ett möte med inspektor och pro-inspektor. Respektive
utskott inom föreningen bör formulera en arbetsordning innehållande bland annat:
ansvarsområden, prioriteringsordningar och resursfördelning. Förslagsvis bör respektive
utskottsordförande ansvara för att formulera arbetsordningen i samråd med respektive
utskott. Detta för att stärka upp strukturen inom föreningen och ytterligare förankra
budgeten i verksamheten.

22 § JF:s struktur
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen bordlägger denna punkt.

23 § Övriga punkter

24 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 18.10
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__________________________

____________________________

Hedvig Lind

Simon Alsing

Ordförande

Justerare

