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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 18-09-2017 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Emanuel Bergquist

Ordförande för Sociala utskottet

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

Frånvarande:
Kommunikationsansvarig:

Viktor Tunón

Arbetsmarknadsansvarig:

Elvin Sababi

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnade mötet kl 17:06.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Sofia Jäger
Styrelsen beslutade
Att välja Sofia Jäger till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Caroline Edwall
Styrelsen beslutade
Att välja Caroline Edwall till mötesobservatör.

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

5 § Adjungeringar
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6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollen från mötena 9/5, 23/5, 4/6, 21/8 och 5/9-17 till
handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har fortsatt med komma igång-arbetet och börjar äntligen känna mig
varm i kläderna. Jag har varit på fakultetsnämndsmöte med Caroline, träffat
Luciano på Söderberg & Partners med Simon, träffat två samarbetspartners
med Elvin och Simon, varit på USMOS-möte. Det "största" jag gjort är att
tillsammans med resten av Kårsamverkan skicka en remiss på ett beslut om
premiering av studentengagemang. Det innebär att JF som kår tillsammans
med resten av kårerna har kommit fram till vilka engagemang vi tycker bör
premieras resp. vilka vi inte tycker bör premieras. Det kan få stor betydelse
för de som i framtiden vill söka utbytesstudier. Jag är väldigt nöjd med
utfallet av remissen och är glad att vi kom överens!
Vice ordförande meddelar:
Har äntligen kommit i fas med ekonomin, allt är överlämnat till
bokföringsresursen. Har haft återkoppling med Söderberg & Partners. Varit
på en hel del möten såsom hos Roschier, USMOS samt lunchmöte med UE
tillsammans med Agnes. Diskuterat kring sångboken, och varit på Iustus
styrelsemöte. Städat och organiserat kontoret med Agnes, så att det inte
längre är kaos.
Sekreterare meddelar:
Varit på möte med Stipendiekonventet, vi borde delta i fler konventsmöten
och visa att vi som kår är intresserade av arbetet i KK:s olika underkonvent.
Ordförande för studierådet meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har jag haft möte med ELSA om ett eventuellt
samarbete i höst, samt med den eventuella samarbetspartnern.
Jag har haft möte med PJ och beslutat att studierådet ska få skriva i höstens
nummer om vår verksamhet. Jag har varit på möte med fakultetsnämnden,
och utbildningsutskottet. Studierådet har haft sitt andra möte för terminen.
Dessutom har jag haft möte med Elvin och ansvariga för
Uppstartsprogrammet om programmets utformning.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
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Fortsatta möten med förmän. Skrivit på avtal med ÖG för höstgasquen. I
slutskedet med arbetet för nordisk vecka.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
-

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
-

10 § Ekonomiuppföljning
Simon Alsing föredrog den preliminära resultaträkningen och budgeten
inför resten av året.

11 § Representation
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussion kring JF:s representation på kommande baler för andra kårer och
föreningar.

12 § Sekretessavtal
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussion kring ett sekretessavtal med styrelsen för behandling av känsliga
uppgifter.

13 § Sångbok
Föredragande: Simon Alsing
Diskussion kring huruvida om JF ska ha sångboken i hårdband eller
mjukband, samt antalet tecken som går in under sångbokens budget.
Styrelsen beslutar
Att sångboken ska innehålla 95000 tecken och tryckas i hårdband.
Att uppdra åt sångbokskommittén inkomma med manus på 95000 tecken
med sånger i relevant ordning i samråd med JoM-gruppen och
Internationella kommittén.

14 § Dataskyddsförordning
Föredragande: Simon Alsing
Diskussion kring hur JF ska hantera dataskyddsförordningen och förslag på
en undersökning om hur JF hanterar personuppgifter i dagsläget.
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Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Simon Alsing att undersöka pris och mer info från Eric
Nilsson.

15 § Medaljer
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Olivia Möller
Styrelsebeslutet från 5/9-17 har tagits felaktig och måste rivas upp.
Styrelsen beslutar
Att riva upp beslutet från 5/9-17 om att inte dela ut ämbetsmannamedalj av
andra graden till Olivia Möller.
Att tilldela Olivia Möller ämbetsmannamedalj av andra graden.
Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att tilldela Andreas Larsson ämbetsmannamedalj av andra graden.
Caroline Edwall
Caroline Edwall är jävig och deltar ej i omröstningen.
Styrelsen beslutar
Att tilldela Caroline Edwall ämbetsmannamedalj av andra graden.

16 § Priser för lokalbokning
Föredragande: Agnes Emborg
Diskussion kring hur JF ska ta betalt för hyrande av Jontes Stuga.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Simon Alsing och Elvin Sababi att i samråd med Filip Lindell
upprätta ett dokument för uthyrning av Jontes Stuga.

17 § Propositionsförslag inför novemberstämma
Föredragande: Sofia Jäger
Diskussion kring propositioner från styrelsens håll inför kommande
novemberstämma. Vidare diskussion ska ske på framtida söndagsmöte.

18 § Ansökan ur VU-budget
Föredragande: Simon Alsing
Diskussion kring inkommande ansökan för crossfit angående bidrag från
verksamhetsutvecklingsbudgeten.
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Styrelsen beslutar
Att bevilja 1350kr ur verksamhetsutvecklingsbudgeten för
crossfitverksamhet.
Att nya deltagare ska ha förtur till minst 50% av platserna och att Sofia ska
föra diskussion med David Bornudd.
Att JF ska stå för kostnaden för uteblivna platser.
Sofia Jäger och Agnes Emborg reserverar sig mot styrelsens beslut:
Vi reserverar oss mot det tagna beslutet då vi tycker att beslutet är felaktigt.
Vi anser att styrelsen skulle ha stöttat JF Crossfit med hela kostnaden, dvs.
2700 kr. Idrottsverksamheten är en mycket viktig del av JF. I dagsläget
består den av lagsporter och löpning, vilket är aktiviteter som är tämligen
homogena. Det gör att vissa personer, pga. exempelvis skador, inte har
möjlighet att delta vid aktiviteterna. Att bidra och stötta JF Crossfit skulle
innebära en breddning av den idag befintliga verksamheten, något som
skulle kunna öppna upp för att fler skulle aktivera sig och vilja delta i JFs
idrottsverksamhet. Pengarna som en full stöttning skulle kosta anser vi
finns, och det innebär även att styrelsen kan förutse hur mycket som
verksamheten skulle kosta. Beslutet som blev taget idag innebär att styrelsen
får stå en ekonomisk risk upp till 100% av kostnaderna för JF Crossfit, då
styrelsen måste betala ev. vakanta platser. Den ekonomiska osäkerheten
hade inte funnits om styrelsen beslutat att stötta verksamheten med 100% av
kostnaderna.

19 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
-

Effektivisering av möten (CE)

18 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutade mötet kl 19:34.
.

______________________
Agnes Emborg
Ordförande
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______________________
Sofia Jäger
Justerare

Adress
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