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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 27-04-2017
kl.17.00

Närvarande:
Ordförande:

Hedvig Lind

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Andreas Skjöldebrand

Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunon

Ordförande för sociala utskottet:

Sofia Jäger från § 9

Studierådets ordförande:

Felix Olin

1 § Mötets öppnande
Hedvig Lind förklarar mötet öppnat: 17.08

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Felix Olin
Styrelsen beslutar:
Att välja Felix Olin

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Simon Alsing
Styrelsen beslutar:
Att välja Simon Alsing

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen gick ut i tid.
Styrelsen beslutar:
Att godkänna kallelseförfarandet

5 § Adjungeringar
-

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar:
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar
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7 § Fyllnadsval
Föredragande: Hedvig Lind
Ämbeten som inte blev valda på stämman behöver fyllnadsväljas.
De poster vilka behöver fyllnadsväljas (efter 30e juni) är följande:
En (1) Ordförande för valberedningen
En (1) IT-förman
De poster vilka behöver fyllnadsväljas omgående är följande:
Sju (7) klubbverkare
Två (2) ansvariga för Svenska Juridiska mästerskapen
Två (2) recceassistenter VT18
Styrelsen beslutar:
Att fyllnadsvälja de vakanta posterna uppräknade ovan

8 § Medaljnomineringar
Föredragande: Felix Olin
Felix Olin föredrar medaljnomineringar, Felix Olin nominerar gruppen som
jobbade med åsiktsprogrammet för förtjänstmedalj av andra graden.
Styrelsen beslutar:
Att tilldela Caroline Edwall, Hanna Hamrén, Johanna Eriksson, Maria
Patetsos och Sophia Södergård förtjänstmedaljer av andra graden.
Med bifogad motivering efter redaktionella ändringar

9 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från föregående sammanträde är inte färdigjusterat.
Styrelsen beslutar:
Att bordlägga protokoll från föregående sammanträde

10 § Meddelanden och rapporter
Kommunikation meddelar:
Vi har marknadsfört inför stämman med bland annat "kafferunda". Vi har även fungerat som
informationskanal för stämman via twitter, Facebook, Instagram och Snapchat. I övrigt inget
att tillägga.

Ordförande meddelar:
Varit på förmöte inför konsistoriet
- Varit på fakultetsnämndsmöte
- Varit på möte med Mattias Dahlberg (dekanen på fakulteten) tillsammans med Simon
- Varit på JURO-möte i Lund och varit på bal i Lund
- Haft Kårsamverkansmöte
- Varit på möte angående utbytespoäng och premiering av studentengagemang
Det har också varit stämma och vi har klubbat Åsiktsprogram, kul! Jag har också fått en ny
efterträdare, också kul!

Vice ordförande meddelar:
Mycket jobb med det sista i bokslutet veckan innan påsk, då det skulle vara klart innan dess.
Även arbetat det sista med propositionerna som vi kom med på stämman. Relativt lugn vecka
efter påsk, men arbetade med avsaknaden av ombudsman till recceintervjuer. Hämtat upp allt
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material från bokslutet. Bal i Lund, vilket var riktigt trevligt! Även ordförandemötet innan var
bra. Stämma, de flesta propar gick igenom, och ny styrelse samt ämbetsmän valda.

Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
- Closeat deal om samarbete med Hannes Snellman
- Samordnat information kring nyhetsbrevet.
- Allt bra!

Ordförande för studierådet meddelar:
Jag och föreningsordföranden deltog i JURO-möte i Lund den 22a april. Det var ett mycket bra
möte där vi hade många bra diskussioner. Föreningsstämman har även beslutet att anta det av
studierådet framarbetade förslaget till åsiktsprogram för föreningen. Studierådets verksamhet
löper i övrigt på fint.

Sekreteraren meddelar:
Inget att meddela. Verksamheten löper på bra.

11 § Ekonomiuppföljning
Simon Alsing föredrar resultaträkning för 2017 upp till dagens datum.
Diskussion

12 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Den 13e april 2017 beslutade styrelsen (med avsaknad av svar från
kommunikationsansvarig):
Att lägga fram proposition om stadgeändring (Seniorskollegiet) till stämman?
Att lägga fram proposition om datorinköp till stämman?
Att lägga fram proposition om antagande av åsiktsprogram med medföljande
bilagor till stämman?
Att lägga fram det bifogade förslaget på stämmans arbetsordning till stämman

13 § Arbetsordning och jäv - valberedningen
Föredragande: Viktor Tunon
Viktor anser att det bör utvecklas rutiner när ordförande för valberedningen
söker styrelseposter och blir intervjuad av valberedningen. Det ser inte snyggt
ut.
Diskussion
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att uppdra åt valberedningen att utreda
jävsproblematiken för valberedningen

14 § Datorinköp
Föredragande: Simon Alsing
Simon Alsing föredrar förslag på inköp av dator i enlighet med
stämmobeslutet.
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Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt Simon Alsing att köpa in dator för max 15 000kr i
enlighet med mandat från stämman

15 § Översättning av texter till engelska
Föredragande: Simon Alsing
Simon föredrar vikten av att vi framöver börjar översätta texter till events och
viktig information på engelska. Styrelsen diskuterade eventuella lösningar på
hur vi ska översätta texter till engelska.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt vice ordförande att översätta föreningens texter till
engelska.

16 § Underkonvent
Föredragande: Simon Alsing
Simon informerade om möjligheter för förmän att gå med i underkonvent till
kuratorskonventet. Styrelseledamöter uppmuntrades att informera sina
respektive förmän om dessa möjligheter.

17 § UBBO
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig Lind informerar styrelsen om situationen med UBBO och ett
framförhandlat avtalsförslag med stiftelsen rörande Jontes stuga.
Styrelsen beslutar:
Att uppdra åt presidiet att ingå avtalet

18 § Skåpen Munken
Föredragande: Simon Alsing
Presidiet fick ett mail från Jusek angående huruvida föreningen är intresserade
av att förvärva skåp på munken från Jusek. Jusek har för avsikt att skänka
skåpen till föreningen.
Styrelsen beslutar:
Att bemyndiga Hedvig Lind att å föreningens vägnar motta de berörda
skåpen som gåva från Jusek om hon finner det lämpligt
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19 § Alumnidagen
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerar om alumnidagen och styrelsen diskuterade hur föreningen
ska representeras under dagen.

20 § Marknadsföring av JF som kår
Föredragande: Hedvig Lind
Styrelsen diskuterar hur föreningen marknadsför sin kårverksamhet. Saker som
ett eventuellt namnbyte och strategier för hur föreningen ska bli bättre på att
framhålla att vi är studentkår och bedriver studiebevakning diskuterades.

21 § Sammansättning av KD styrelse
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerade om samtal med Rolf angående sammansättning av KD:s
styrelse.
Diskussion

22 § Utbytespoäng
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerade styrelsen om diskussioner rörande utbytespoäng och
centrala studierepresentationsuppdrag.
Diskussion

23 § Övriga punkter
•

Avslutning ämbetsmän (HL)

24 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 19.02

__________________________
Hedvig Lind
Ordförande
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Felix Olin
Justerare
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