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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 14-11-2017 kl.
17.00
Kallade:
Ordförande:

Agnes Emborg

Sekreterare:

Emanuel Bergquist

Ordförande för Sociala utskottet

Sofia Jäger

Studierådets ordförande:

Caroline Edwall

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnade mötet kl. 17:03.

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 utgick en vecka i förväg.
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelsen.

5 § Adjungeringar
-

Alexander Petersson
Alice Rosenfelt (från § 11)
Muffin (Ordförandes valp)

Styrelsen beslutade
Att adjungera Alexander Petersson, Alice Rosenfelt och Muffin.

6 § Fastställning av föredragningslista
Styrelsen beslutade
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Att fastställa föredragningslistan med gjorda justeringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 31/10 är inte färdigjusterat.
Styrelsen beslutade
Att bordlägga punkten till nästa sammanträde.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har sedan förra mötet fortsatt arbetet med sångboken. Jag fick veta att
det inte finns en chans att den blir klart till recceveckan VT18, men jag har
ändå i princip helt övertagit arbetet från sångbokskommittén. Jag kommer
försöka skicka in manuset så snart jag kan till förlaget så att de kan börja
komma igång med trycket. Jag har även träffat Christer på institutionen för
att få klarhet i marknadsföring på studentportalen samt ifall studenter får ha
pauser under tentamen. I det förstnämnda så finns det en möjlighet för oss
att marknadsföra oss på portalen, vilket är väldigt roligt! Jag har också varit
på utbildningsutskottsmöte, arbetat med ekonomin och fortsatt arbeta med
fallverksamhet.
Vice ordförande meddelar:
Var med under halva Kontaktdagen, men kunde inte vara kvar längre p.g.a.
hälsan. Gick dock på sittningen sen på kvällen och höll tal, vilket gick bra.
KD kändes väldigt bra i år av det jag kunde uppleva. Har sedan dess inte
gjort något p.g.a. sjukskrivning förutom fixat det sista med budgeten och
svarat på några frågor som kommit min väg.
Sekreterare meddelar:
Har främst arbetat med propositioner inför stämman, har även fortsatt arbeta
lite med professorskampen. Har också varit med på kontaktdagen och stått i
JFs monter. Har kallat till föreningsstämman i november. Var med Agnes på
studenternas Gustav II Adolfsfirande. Har pratat med Rolf angående
Kontaktdagen AB för att sätta igång arbetet med bolagsordning och en
bolagsstämma.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Ska på möte i veckan ang. P3-gasquen. Policyarbetet bör vara klart på
torsdag.
Ordförande för studierådet meddelar:
Har haft PM-stuga. Planerar ämbetsmannafesten inför lördag, allt rullar på
som det ska.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har tagits sedan förra sammanträdet.
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10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen gick igenom ekonomiarbetet under hösten och diskuterade viss
problematik kring bokföringen och fakturering.

11 § Julgudstjänst
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Juridiska föreningen har tillsammans med Uppsalas övriga kårer
blivit inbjuden till en traditionsenlig julgudstjänst. Tydligen är det tradition
att kårrepresentanter läser en dikt samt och det är också insamling till "jul på
Uplands". Några av kårerna ska gå, och några har tackat nej. Vi måste ta
ställning i hur vi vill göra.
Styrelsen beslutade
Att tacka nej till deltagande i julgudstjänsten på grund av kårens religiösa
obundenhet.

12 § Alumnverksamhet
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Stämman i april uppdrog åt styrelsen att skapa en ”aktiv
alumnverksamhet”, något som glömts bort eller lagts på is. Styrelsen måste
ta ställning till huruvida man ska skapa ett nytt ämbete ”Alumnsamordnare”
eller om styrelsen ska uppdra åt någon att dra igång verksamheten,
förslagsvis nästkommande år. Samt utforma någon form av styrdokument
och andra formaliteter för den verksamhetens uppbyggnad.
Styrelsen beslutade
Att bordlägga punkten till nästa möte.

13 § Prop. angående inköp till filmverksamheten och podd
Föredragande: Alice Rosenfelt
Alice föredrog punkten. Propositionen måste omarbetas innan styrelsen tar
ställning till den.

14 § Prop. angående förslag till verksamhetsplan 2018
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Till novemberstämman ska vi lägga fram förslag på
verksamhetsplan 2018.
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Alla ledamöter föredrog sina ändringar i verksamhetsplanen inför nästa
verksamhetsplan. Propositionen måste omarbetas innan styrelsen tar
ställning till den.

15 § Prop. angående omval av proinspektor
Föredragande: Agnes Emborg
Bakgrund: Vi måste välja ny proinspektor. Förslaget som ligger är sittande
proinspektor Rolf Johansson. Han har sagt att han är villig att sitta i tre år
till.
Styrelsen beslutade
Att fastställa propositionen angående omval av proinspektor och presentera
den för stämman.

16 § Prop. angående förslag till budget 2018
Föredragande: Emanuel Bergqvist (Simon Alsing)
Bakgrund: Justeringar gjorda sen senaste mötet. Största skillnaden är att utoch inbetalningar för skiweek också har lagts in i budgeten, likt hur ut- och
inbetalningar för NV också finns med. Är en +/- post, så gör ingen skillnad
för resultatet, men påverkar vår omsättning. Även flyttat posten SJM från
sociala till arbetsmarknad. Siffran på 45 000 för kickoffer stämmer, är
egentligen ett överskott på 3000. Detta kan vara bra att ha kvar då det t.ex.
kommer till största sannolikhet bli en större valberedning. (140
ämbetsmannaposter x 2 x 150 = 43 000).
Styrelsen beslutade
Att fastställa propositionen angående budget och presentera den för
stämman.

17 § Prop. angående valbarhet
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Ett så gott som sista utkast innan stämman angående proppen för
valbarhet.
Emanuel föredrog propositionen och styrelsen kom fram till att den behöver
omarbetas en sista gång innan stämman.

18 § Prop. angående stadgeändringar andra läsning
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Styrelsen måste kontrollera de proppar som ska upp för andra
läsning på stämman.
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Styrelsen beslutade
Att fastställa propositionerna som ska på en andra läsning och presentera
dem för stämman.

19 § Prop. angående att riva upp fullföljelsefest
Föredragande: Sofia Jäger
Styrelsen beslutade
Att fastställa propositionen och presentera den för stämman.

20 § Inkomna motioner
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Bakgrund: Har fått in de motioner som ska tas upp på stämman. En motion
från valberedningen har inkommit och måste tas ställning till från styrelsens
håll.
Styrelsen beslutade
Att ställa sig bakom motionen om förslag på tillägg i valberedningens
arbetsordning.

21 § Övriga punkter
-

Sjukskrivning (CE)
Caroline önskade bli uppdaterad kring den aktuella sjukskrivningen.

22 § Ordet fritt
23 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutade mötet kl. 19:56.
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