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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 09-05-2017
kl.17.00

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 förklarade mötet öppnat: 17.07

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Jonatan Arnö
Styrelsen beslutar:
Att välja Jonatan Arnö

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

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

5 § Adjungeringar
Agnes Emborg, Caroline Edwall, Emanuel Bergquist och Elvin Sababi
Styrelsen beslutar:
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Att adjungera Agnes Emborg, Caroline Edwall, Emanuel Bergquist
och Elvin Sababi

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

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från sammanträden den 11/04–2017 och 27/04–2017 är
färdigjusterade och redo att läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar:
Att lägga protokoll från 11/04 och 27/04–2017 till handlingarna

8 § Meddelanden och rapporter
Vice ordförande meddelar:
Hjälpt Hedvig roddat med ämbetsmannaavslutningen. Haft möte med Maria och gått igenom
kontoplanen, resulterat i en några nya poster för bättre uppföljning. Skrivit avtal med UBBO
tillsammans med Hedvig. Skrev även avtalet för diplo. Bal i Örebro tillsammans med Sofia.

Ordförande meddelar:
- Haft lunch med doktorandrådets ordförande Moa Lidén och pratat om hur vi kan förbättra
samarbetet med doktoranderna
- Representerat JF på Valborg på Carolina redivivas balkong och viftat med studentmössa
- Skrivit på avtalet med Ubbo med Simon
- Varit på möte med fakultetsnämnden
- haft mitt sista studierådsmöte
- varit på möte med intendenturen
- Varit på diplomeringsmiddag och hållit tal
- varit på utökat rektors ledningsråd
Sen har jag och Simon arbetat mycket med att försöka hitta lokal till ämbetsmannaavslutning
och sen har det varit mycket löpande arbete

Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Lunch med Vinge, blev lyckat

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Planerar baler, recceveckan har satt alla funktionärer. Lagen är godkända.

Kommunikation meddelar:
Inget att meddela.

Sekreteraren meddelar:
Allt flyter på bra, planerad lansering av hemsidan den 12/07–2017, vilket jag personligen
tycker är lite för sen men. What to do.

9 § Ekonomiuppföljning
Simon Alsing informerar styrelsen om föreningens löpande ekonomi.
Söderberg och Partners har redan gett oss en vinst på 1,2 % (efter avdrag för
avgifter)

10 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen har inte tagit några PC-beslut sen föregående sammanträde.
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11 § Ansökan om pengar ur VU budget
Föredragande: Sofia Jäger
JF idrott söker pengar ur verksamhetsutvecklingsbudgeten för att kunna hålla
Crossfitpass. Söker 9000 kronor för att kunna erbjuda 2 pass i månaden fram
till årsskiftet. Varje tillfälle skulle kosta 900 kronor. Styrelsen diskuterar
förslaget. Styrelsen konstaterar att 9000 kronor är en stor del av
verksamhetsutvecklingsbudgeten och styrelsen diskuterar därför istället
möjligheten att subventionera en del av priset på varje tillfälle. Styrelsen anser
att det bör hållas ett pass där JF subventionerar en del och där medlemmarna
får betala en del av summan för att delta i passet, för att på så sätt se om
efterfrågan är lika stor då. Om efterfrågan fortfarande är stor kan JF idrott
återkomma och ansöka om pengar för att subventionera övriga pass.
Styrelsen beslutar:
Att bevilja David Bornudd 300kr ur verksamhetsutvecklingsbudgeten
för att hålla Crossfitpass för JF:s medlemmar.

12 § Överlämningar
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig uppmanar styrelseledamöter att sköta överlämningar ordentligt och att
genomföra dessa innan höstens styrelsearbete drar igång.

13 § Ny mötesdag
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig anser att det behövs ett till styrelsemöte den 4/6.
Andreas och Viktor informerar styrelsen om att de inte kommer kunna närvara
den 23/5. Styrelsen väljer att inte flytta styrelsemöte.
Styrelsen beslutar:
Att hålla styrelsemöte den 4/6

14 § Representant av alumnistiftelsen för nästa verksamhetsår
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerar om att styrelsen måste ha valt en ny representant till
Uppsalajuristernas alumnistiftelses styrelse innan stiftelsens styrelsemöte den
23 maj. Förslag från presidiet utifrån hur styrelsen har diskuterat under våren
är att kommande arbetsmarknadsansvarig ska sitta som representant i
stiftelsen.
Styrelsen beslutar:
Att välja Elvin Sababi till föreningens representant i
Uppsalajuristernas alumnistiftelses styrelse
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15 § Medaljreglemente
Föredragande: Hedvig Lind
I höstas diskuterade styrelsen förslag på ändringar i medaljreglementet. Det
togs beslut på att ändra vissa formuleringar i reglementet, men dessa
förändringar krävde att de röstades igenom på tre efterföljande styrelsemöten
och det glömdes bort. Förslaget från i höstas var att ta bort möjligheten att dela
ut medaljer på reccegasquen eftersom det inte är den mest lämpliga av
tidpunkter att utdela medaljer på. Förslaget från i höstas var även att ändra i
reglementet så att §11 och §12 skulle bli formulerade på samma sätt avseende
rekvisiten förtjänstfulla insatser/förtjänstfull insats. Styrelsen håller med om
ändringsförslagen.
Styrelsen beslutar:
Att stryka ”på Reccegasque eller” i §7 i medaljreglementet
Att i §12 i medaljreglementet ändra från ”förtjänstfulla insatser” till
”en förtjänstfull insats”

16 § Medaljutdelningstidpunkt
Föredragande: Hedvig Lind
Hedvig informerar styrelsen om att årets lärare har blivit vald och att
Studierådet föreslår att priset ska delas ut på balen i höst. Förslaget är därför att
årets lärare ska anmodas med sällskap till balen.
Medaljer till åsiktsprogramsgruppen ska också delas ut och förslaget är att
även det görs på balen. Diskussion om när medaljer bör delas ut och om
personerna ska anmodas med sällskap om de ska anmodas till balen..
Styrelsen beslutar:
Att anmoda årets lärare Erik Svensson med sällskap till balen.
Att anmoda Caroline Edwall, Hanna Hamrén, Johanna Eriksson,
Maria Patetsos och Sophia Södergård utan sällskap till balen
Andreas Skjöldebrand reserverade sig mot beslutet i den andra att satsen
med följande motivering: jag anser att dessa personer, likt övriga anmodade
bör anmodas med sällskap. Att det går åt fem biljetter extra för detta anser jag
inte är en rimlig anledning att frångå vad som gäller vid övriga anmodningar.

17 § Representationspolicy
Föredragande: Simon Alsing
Styrelsen diskuterar Simons förslag på representationspolicy.

18 § Träff med nya ämbetsmän
Föredragande: Simon Alsing
Simon informerar styrelsen om planer på en eventuell träff med nya
ämbetsmän innan sommaren. Styrelsen diskuterade detta.
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19 § Uppföljning styrelsearbete/Bevakningslistan
Styrelsen går igenom bevakningslistan och uppdaterar denna.

20 § Ämbetsmannavslutning
Föredragande: Simon Alsing
Simon informerar om ämbetsmannaavslutningen med efterföljande
diskussion

21 § Övriga punkter
•

Söndagsmöte (HL)

22 § Mötets avslutande
Hedvig Lind avslutar mötet: 19.27

______________________
Hedvig Lind
Ordförande
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_____________________
Jonatan Arnö
Justerare
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