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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 03-10-2017 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Simon Alsing

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Arbetsmarknadsansvarig

Elvin Sababi

Kommunikationsansvarig

Viktor Tunon

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnade mötet kl 17:12

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Elvin Sababi
Styrelsen beslutade
Att välja Elvin Sababi till justerare tillika rösträknare

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

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

5 § Adjungeringar
-

Bel-Gloire Temo (från 1-11 §§)

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 18/9-17 är färdigjusterat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att lägga protokollet från 18/9-17 till handlingarna

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag varit på internat med områdesnämnden,
där frågan om studentrekrytering diskuterades. Jag var även med på vår
septemberstämma där vi testade en ny mötesordförande som skötte arbetet
väldigt bra. Jag var i lördags med på mitt första JURO-möte, där vi bl.a.
beslutade om en hemsida. Vi har även ett arbete som kan gynna JF väldigt
mycket ekonomiskt, men det är ett långsiktigt arbete som kanske genererar
pengar om 1-1,5 år. I dagsläget arbetar jag med två lite större fall rörande
två av terminskurserna och förbereder inför ämbetsmannautbildningen till
helgen.
Vice ordförande meddelar:
Har haft möte med studentsamverkan, pratar om viktiga saker och hur vi
som kårer syns. Haft möte med Agnes och Agneta (prefekten) bara allmänt
hur saker ligger till. Har varit med på stämma. Varit hos Vinge på möte, det
gick bra, pratade allmänt hur de skulle kunna möta studenter bättre. Verkade
positivt till samarbete. Hållit i kårsamverkansmöte. Haft domarstation på
nordisk vecka. Haft möte med Rolf, proinspektor, om budget och
kontaktdagen.
Sekreterare meddelar:
Har deltagit på föreningsstämma och sedan drivit in justeringar för
protokollet som är redo att skrivas ut. Har fått ett fulltaligt utskott efter
stämman så har planerat in ett utskottshäng nästa vecka. Har bollat med
Juristjouren angående deras problem att fylla sina rådgivarplatser. Har
startat igång ämbetsmannafesten och planeringen inför den. Har varit med
på stipendiekonventsmöte och pratat med stipendiekansliet angående vårt
stipendium som skiljer sig i urkunden jämfört med andra stipendier. Har
balat loss på balen.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Under senaste veckan har Nordisk vecka pågått. Allt har flutit på bra av vad
jag har fått höra från internationella kommittén. Även balen gick bra och har
varit uppskattad av många. Ska försöka få till ett eftermöte med Flustret för
lite påpekanden ifall de skulle anordna något liknande igen med någon
förening. Balkommittén jobbar nu för fullt med Juristgasquen i november.
Vokalensemblen är i full gång med uppstartandet (YEY ÄNTLIGEN). Även
Reccekommittén VT18 har börjat sitt arbete. Klubbmästeriet har utbildning
och kickoff snart så alla klubbverkare ska komma igång.
Idrottsverksamheten rullar på, vi har nu fått ett damlag i fotbollen med
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seriespel. Enda som saknas nu är egentligen SJM-ansvariga. Håller på att
utreda hur vi ska gå tillväga om vi inte får några ansvariga. Pusslar med de
uppdrag jag har på bevakningslistan. Utskottsmöte nästa onsdag kl 17.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Har varit mycket mail, gått bra i gruppen men saknar två assistenter. Har fått
bra sammanhållning och planerar kickoff. Elvin var en stor hit på balen,
hade fem vänförfrågningar efter balen.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Har suttit i skogen i två veckor. Ska fortsätta utskottsmöten. Förbereder
ämbetsmannafest tillsammans med Admin.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Simon Alsing
Har inte haft tid att bokföra. Vi har därför inte fått något nytt utdrag än.
Fortsatt arbetat med budgeten, kontaktat partners samt pratat med Rolf.

11 § Juristjouren
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Juristjouren har haft problem med att rekrytera rådgivare. Det har pushats ut
information i omgångar fram till deadline 30 september på Facebook i olika
grupper. Det behövs en plan för hur vi ska kunna få in fler personer som
rådgivare så verksamheten kan fortsätta.
Styrelsen diskuterade kring hur vi ska få in fler personer som rådgivare. Ett
riktat evenemang med sponsring skulle kunna vara en god idé. Även vilka
”perks” som föreningen skulle kunna ge till rådgivarna för att göra det
attraktivare. Styrelsen diskuterade också olika marknadsföringsstrategier. Vi
skulle även kunna försöka utnyttja hemsidan bättre.

12 § ”JF-klaga”
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: JF Lund har ett ”system” för att hantera synpunkter och klagomål
anonymt, dels utbildningsmässigt men också föreningsmässigt. Jag tror att
det skulle vara tryggt för många medlemmar och ämbetsmän att känna att
det finns ett smidigt sätt att lyfta frågor och tankar anonymt och att dessa
sedan kan diskuteras där det är mest lämpligt, förslagsvis i styrelsen eller i
studierådet.
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Styrelsen diskuterade problematiken med GDPR (datalagringsdirektivet)
och hur man ska kunna implementera det anonyma uppgiftslämnandet för
att ta hänsyn till det. Eventuellt skulle det kunna gå att använda
”skattkistan” eller den yttre brevlådan för att ta emot synpunkter tillsvidare.
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt Agnes att upprätta ett system för klagomål och synpunkter till
dess att GDPR är utrett.

13 § Mailpolicy
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Förslaget till mailpolicy innebär att styrelsen ställer ett krav på
de ämbetsmän som har en JF-mail att de ska svara på mail inom XX timmar.
Detta svar behöver inte vara att man svara på frågan i mailet, utan det kan
innebära att man svara t.ex. ”Hej, jag har mycket just nu men har sett ditt
mail. Jag ber om att få återkomma så fort jag kan.”. Flertalet föreningar och
kårer har liknande policys samt att arbetsmarknadsgruppen har det internt.
Styrelsen diskuterade det positiva omdömet föreningen har externt när det
gäller tillgänglighet och hur vi skulle kunna implementera detta även internt
då det upplevs som ett problem att vissa utskott eller ämbetsmän inte svarar
eller är tillgängliga i tillräcklig utsträckning vilket skapar irritation.
Problemet med den ideella aspekten av engagemanget diskuterades och den
höga press det sätts på något som bedrivs vid sidan av studierna. Med svar
innebär i sådana fall endast att man skickar en läskvittens, inte att arbetet
eller frågan i sig utförs eller besvaras. När väl arbetet eller frågan är utförd
eller besvarad så bör ett svar skickas så att det inte uppstår frågetecken om
det är klart.
Styrelsen tog även upp att helger kanske bör vara fredade mot kraven då det
skapar ett osunt klimat med högre stressnivå.
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt presidiet att upprätta ett förslag till mailpolicy till nästa
styrelsemöte

14 § Ämbetsmannautbildning
Föredragande: Simon Alsing, Agnes Emborg
Styrelsen diskuterade hur ämbetsmannatubildningen ska läggas upp och
schemat för dagen.

15 § Vakanta poster
2 arbetsmarknadsassistenter
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1 Recceassistent VT18
2 SJM-ansvariga
1 Ledamot i studierådet
Styrelsen beslutade
Att utlysa ovanstående poster till fyllnadsval

15 § Ordet är fritt
Föredragande: Simon Alsing
Simon informerade om att införa en ny fast punkt i dagordningen och
styrelsen diskuterade huruvida det skulle implementeras. Punkten är tänkt
att vara en ”snabb kommunikation” och gälla frågor i styrelsearbetet som
inte behöver en egen stor punkt eller en övrigtpunkt.
Styrelsen beslutade
Att uppdra åt Agnes Emborg att uppdatera arbetsordningen och införa en ny
fast punkt ”Ordet är fritt”

16 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

17 § Övriga punkter
-

Vinge (ES)

18 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutade mötet kl 18:53.

______________________
Agnes Emborg
Ordförande
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Elvin Sababi
Justerare
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