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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 08-04-2018 kl.
17.00.
Närvarande:
Ordförande:

Agnes Emborg

Vice ordförande:

Andreas Larsson

Sekreterare:

Emanuel Bergqvist

Ordförande för sociala utskottet

Stefany Tannous

Ordförande för studierådet:

Caroline Edwall

1 § Mötets öppnande
Agnes Emborg öppnar mötet kl. 17:12.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Caroline Edwall
Styrelsen beslutar
Att välja Caroline Edwall till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Andreas Larsson
Styrelsen beslutar
Att välja Andreas Larsson till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick för sent pga. flyttat möte.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelsen.

5 § Adjungeringar
Styrelsen beslutar
Att adjungera Alexander Petersson, Marcus Uppman (från § 14 – 19) och
Gustav Segerblom.

6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorde justeringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från föregående möte är inte färdigjusterat.
Protokollet från 12/3-18 är färdigjusterat.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokollet från 12/3-18 till handlingarna.
Att bordlägga protokollet från föregående möte till nästa möte.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag arbetat i princip helt och hållet med
kårsamverkansuppgifter. Jag har arbetat med en återrapporteringsmall för
centrala studentrepresentantuppdrag och varit på Gotland för möte. Jag har
också lagt ner mycket tid på verksamhetsberättelsen. Utöver det har jag varit
påskledig och samlat på mig energi. Passade på att jobba lite hemifrån med
bl.a. ett skypemöte.
Vice ordförande meddelar:
På grund av påskledigheten har det inte hänt så extremt mycket sedan
senaste styrelsemötet. Det var otroligt skönt att vara hemma och vila upp sig
i vilket fall. Vi hade styrelsemöte med Kontaktdagens styrelse precis innan
ledigheten, där vi bland annat formellt valde ledningsgruppen och tog beslut
om deras firmateckningsrätt. Efter att jag kom tillbaka har jag också varit
med på herrsittningen på Jontes, som var en väldigt trevlig kväll, jag var
med Vilhelm och Mattias och stod på Munken och delade ut kaffe och kakor
och pratade om JF. Jag har också skrivit ihop propositioner tillsammans
med Emanuel, gjort ganska mycket day-to-day-grejer som att betala
fakturor. Till sist deltog jag på slabben i fredags, kändes som en väldigt
lyckad kväll på alla sätt och vis, och gasquegruppen var väldigt nöjda!
Sekreterare meddelar:
Har sedan senaste sammanträdet inte gjort jättemycket. Har hjälpt till med
lite foton från recceveckan och från styrelsefotograferingen, skickat ut
kallelser och dagordningar som vanligt och skrivit lite propositioner. Har
varit med på styrelsemöte för Kontaktdagen AB. Har annars mest tagit
påskledigt. Var med på herrmiddagen nu i veckan vilket var superkul och
jättebra ordnat av alla som hjälpte till!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har arbetsmarknadsgruppen haft möte. Vi stämde
av och planerade inför de föreläsningar och aktiviteter som kommer
genomföras under april. Jag har arbetat lite med förberedelserna inför
Cederquist evenemang den 17:e. Jag har också varit rätt involverad i
förberedelserna inför Culpa Cup.
Ordförande för studierådet meddelar:
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Sedan senaste styrelsemötet har jag inte gjort så mycket JF-arbete utan tagit
påskledigt och åkt skidor i Riksgränsen! Så jag har mest svarat på mejl,
planerat, hjälpt ledamöter osv som vanligt men inte varit på några fysiska
möten.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
De senaste två veckorna har jag tagit JF-arbetet i lite lugnare tempo. Dels på
grund av påsk och pm-inlämning, dels för min egen skull. Vecka 13 började
med en tvådagarskurs i Stockholm gällande alkohollagstiftning (för
serveringstillståndet på Jontes stuga) och på onsdagen hade jag möte med
gasquegruppen för fortsatt planering av balen. Vecka 14 låg fullt fokus på
min PM-inlämning med undantag för lite administrativt arbete.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag varit nedsjunken i PM, men ändå lyckats
vara med och anordna herrsittning. Det har väl varit mitt största fokus och
det jag hunnit med. PR har stått på munken, vilket verkade vara väldigt
lyckat!

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
PC-beslut om utdelning av stipendier för 2018
Styrelsen beslutade
Att för 2018 dela ut fem (5) stipendium om 10 000 kronor vardera.
Att dessa stipendium utdelas till Hanna Hamrén, Johan Löfquist, Elin
Malmsköld, Erling Joelsson Warrenstein och Julia Wennberg.
Styrelsen beslutar
Att protokollföra beslutet.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Finns inte jättemycket att säga sedan sist. Har inte fått till ett möte om 2017
års bokslut med fd vice ordförande pga påskledigheten.

11 § Information om centrala studentrepresentationsuppdrag
på stämma
Föredragande: Agnes Emborg
Kårsamverkan vill att varje kår informerar på stämma eller fullmäktige om
centrala studentrepresentationsuppdrag. Styrelsen bör diskutera formerna för
denna information.
Styrelsen var mycket positiva till att ha med information om
studentrepresentationsuppdrag på stämman och att ordförande tar upp detta i
en informationspunkt.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2018-06-30
4(10)

12 § Information om kårlandskapet
Föredragande: Agnes Emborg
Information från ordförande gällande kårlandskapet och kåransvaret vid
Uppsala universitet.
Kårsamverkansansvaret ligger på de olika kårerna på rullande
treveckorsbasis, detta innefattar mycket administrativt jobb så som att svara
på mail och att upprätta dagordningar och liknande. Viss irritation har
uppkommit för att detta tar mycket tid och inte helt ligger inom
utbildningsbevakningsområdet. En tanke har uppkommit att upprätta någon
form av organ likt Kuratorskonventet som skulle ha en eller flera arvoderade
för att sköta dessa uppgifter i framtiden. Tidigare styrelser har ställt sig
negativa till detta för att inte ge bort en del av makten till ett
”paraplyorgan”. En utredning har startats inom Kårsamverkan för att se hur
det kan tas vidare och kommer förmodligen bli klar någon gång fram till
sommaren. JF måste börja fundera på organisationsstrukturen i
kårsamverkan i framtiden för att underlätta arbetsbelastningen. Det
diskuterades att nästkommande styrelse behöver ta med frågan om en
eventuellt arvoderad i Kårsamverkan eftersom det påverkar
arbetsbelastningen i JF, främst för studiebevakare och ordförande för
Studierådet. Kostnaden som JF måste uppbära för att delvis arvodera en
person i Kårsamverkan är också något som nästkommande styrelse kommer
behöva diskutera.

13 § Prop. angående stadgeändringar gällande Studierådet
Föredragande: Caroline Edwall / Emanuel Bergqvist / Andreas Larsson
Styrelsen diskuterar propositionen och anser att den ser bra ut efter några
justeringar. Propositionen är nu redo att läggas fram inför stämman.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen med gjorda justeringar inför stämman.

14 § Prop. angående stadgeändringar gällande
”ämbetsmannabegreppet”
Föredragande: Andreas Larsson
Styrelsen bör diskutera och besluta om att lägga fram propositionen
gällande stadgeändringar gällande ”ämbetsmannabegreppet” till att kallas
”förtroendevald”. Styrelsen diskuterar propositionen och anser att den bör
läggas fram inför stämman.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen med gjorda justeringar inför stämman.
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15 § Prop. för andra läsning
Föredragande: Andreas Larsson / Emanuel Bergqvist
Styrelsen måste lägga fram propositionen som ska på andra läsning. Det bör
även diskuteras om dessa behöver omformuleras eftersom de
stadgeändringar som trädde i kraft i november gjorde vissa hänvisningar i
den gamla propositionen felaktiga.
Styrelsen diskuterar att vissa referenser i att-satserna i propositionen inte
längre stämmer efter stadgeändringarna som gick igenom i november 2017.
Propositionen kommer därför behöva justeras med de rätta hänvisningarna
till stadgan.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen om valbarhet inför stämman för andra läsning
och uppdra åt Agnes att skriva ett meddelande till stämman gällande
ändringarna i propositionen.

16 § Redaktionella stadgeändringar
Föredragande: Agnes Emborg / Andreas Larsson
I november så gick en proposition om redaktionella ändringar igenom vilket
gav styrelsen rätten att göra redaktionella ändringar. Styrelsen diskuterar
ändringar som bör göras i enlighet med stämmans beslut. Det sades att
styrelsen bör vara väldigt restriktiva i sina beslut rörande redaktionella
stadgeändringar. För eventuella framtida ändringar bör styrelsen alltid noga
ha diskuterat dessa samt beakta stämmans exklusiva befogenhet att göra
stadgeändringar. Styrelsen måste alltid se till att redaktionella
stadgeändringar protokollförs för transparens och tydlighet i separata beslut,
punkt för punkt.
Styrelsen beslutar
Att i föreningens stadga 4.12 ta bort ordet ”det” framför ”sociala utskottet”
Att i föreningens stadga 5.1 ta bort ordet ”det” framför ”sociala utskottet”
Att i föreningens stadga 6.3 ändra ordet ”Administrativa” till
”administrativa”
Att i föreningens stadga 6.4 ta bort ordet ”det” framför ”sociala utskottet”
Att i föreningens stadga 6.9 lägga till citationstecken runt namnen på de
olika arbetsordningarna
Att i föreningens stadga 7.5 lägga till citationstecken runt ”Arbetsordning
för Juridiska föreningen i Uppsalas stipendienämnd”
Att i föreningens stadga 8.5 lägga till citationstecken runt ”Arbetsordning
för Juridiska föreningen i Uppsalas valberedningen”
Att i föreningens stadga 9.5 lägga till citationstecken runt ”Arbetsordning
för Press Judicata”
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17 § Motion om tillsättning av klubbverkare
Styrelsen diskuterar de olika aspekterna av att låta klubbmästeriet intervjua
och tillsätta klubbverkare. Då det underminerar stämmans befogenhet att
stadgeenligt tillsätta ämbetsmän är det problematiskt att försöka delegera det
vidare till ett utskott. Första att-satsen är styrelsen neutral till, däremot andra
att-satsen verkar strida mot bland annat 6.8 i föreningens stadga då
ämbetsmän, annat än vid fyllnadsval, ska väljas av föreningsstämman. Det
vore önskvärt med en lösning där klubbmästeriet gavs befogenhet att
tillsätta klubbverkare likt styrelsen vid fyllnadsval. Detta skulle strida mot
stadgan men inte underminera stämmans egen befogenhet. Dock ser inte
motionens formulering ut att tillåta det i dagsläget. Diskussionen utmynnar i
att det dels underminerar valberedningen, urvattnar deras position och
samtidigt fråntar stämman dess stadgeenliga rätt att tillsätta ämbetsmän.
Vidare diskuteras att nya studenter som sökt klubbverkare ofta dyker upp på
stämman vilket leder till ökad närvaro och potentiellt ökat inflytande och
intresse för föreningens verksamhet, det ökar även chanserna att fler under
stämman ansöker till vakanta ämbeten.
Styrelsen beslutar
Att inte ställa sig bakom motionen.

18 § Motion om tillsättning av arbetsgrupp för utarbetande av
minnesbok till JF:s 175-årsjubileum
Styrelsen diskuterar vad en sådan bok kommer kosta och vilken utformning
den kommer ha beroende på hur mycket arbete som kan tänkas läggas. Det
diskuteras att det är en sådan sak som skulle kunna budgeteras för inför
nästa år då jubileet äger rum eftersom att mycket kommer att budgeteras för
jubileet då också. En jubileumstidskrift kräver mycket jobb och tid för att
göras bra. Styrelsen är dock positiv till förslaget och anser att det vore en
rolig sak att ha i framtiden. Styrelsen diskuterar också att arbetsgruppen bör
delegeras till ett utskott och en utskottsordförande bör bli ansvarig för
arbetsgruppen och inte styrelsen som helhet.
Styrelsen beslutar
Att ställa sig bakom motionen.

19 § Motion om utökning av budget för inköp av kamera- och
mikrofonutrustning
Marcus Uppman föredrar motionen inför styrelsen. Att köpa in utrustning
som är hållbar under en längre tid är bättre än att köpa billigare utrustning.
Förslagen som lagts kommer kunna användas i framtiden eftersom det finns
reservdelar och de passar nyare kameror som kommer komma senare och är
därför framtidssäkra som långsiktiga investeringar. Det finns ett behov för
föreningen att ha bra kamerautrustning för film om ämbetet ska kunna
utvecklas och för att inte konkurrera med fotografens kamera då det finns
risk att utrustningen används samtidigt vid exempelvis gasquer.
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Styrelsen diskuterar att förslaget är positivt och att Marcus innehar mycket
god kunskap om ämnet vilket gör att stor vikt bör läggas vid hans ord.
Styrelsen beslutar
Att ställa sig bakom motionen.

20 § Verksamhetsberättelse 2017
Föredragande: Agnes Emborg
Verksamhetsberättelsen är inte färdigställd på grund av avsaknad av
information från vissa av de tidigare sittande styrelseledamöterna.

21 § Medaljansökningar och nominering till hedersmedalj, alt.
förtjänstmedalj
Föredragande: Emanuel Bergqvist
Styrelsen behöver besluta om utdelning av föreningens medaljer där
följande ansökningar inkommit:
- Viktor Tunon: Ämbetsmedalj av första graden
- Matilda Lindgren: Ämbetsmedalj av andra graden
- Astrid von Heijne: Har nominerats till
o i första hand hedersmedalj,
o alternativt förtjänstmedalj av första graden,
o alternativt förtjänstmedalj av andra graden
Viktor Tunon
Ämbetsmannamedalj av första graden ska enligt föreningens
medaljreglemente 6 § innehålla en skriftligt motivering till förläning. Om
kriterierna i medaljreglementet inte är uppfyllda kan inte styrelsen dela ut
medaljen i fråga.
Astrid von Heijne
Styrelsen är enligt medaljreglementet inte behörig att dela ut hedersmedaljer
och kommer lämna den nomineringen utan hänseende. Varje medlem har
rätt att föreslå en person att tilldelas hedersmedalj inför föreningens högsta
beslutande organ.
Förtjänstmedalj av andra graden ska enligt reglementet delas ut efter
nominering till den som gått utöver vad som ålagts denne i dennes ämbete
eller jämförbar insats. Eftersom att Astrid i sitt ämbete har vetat om att
kören legat nere sedan flera år bör inte uppstartandet av den verksamheten
anses ligga utöver vad som ålagts henne. Styrelsen har tidigare genom
praxis beslutat att enbart motiveringen som skickats in får ligga till grund
vid utdelning. Astrid är en riktig tillgång för föreningen, och att inte dela ut
medaljen har varit ett tufft beslut. Eftersom att styrelsen känner sig bunden
av motiveringen kan styrelsen inte dela ut medaljen, men vill
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samtidigt poängtera att hennes insats för JF som helhet och Lex Legato
(vokalensemblen) har varit betydande.
Styrelsen beslutar
Att inte tilldela Viktor Tunon ämbetsmedalj av första graden på grund av
avsaknad av motivering som krävs enligt medaljreglementet.
Att tilldela Matilda Lindgren ämbetsmedalj av andra graden.
Att inte tilldela Astrid von Heijne en förtjänstmedalj av första graden.
Att inte tilldela Astrid von Heijne en förtjänstmedalj av andra graden.
Caroline Edwall lade ner sin röst i den sista omröstningen.
Förtjänstmedalj av andra graden ska enligt reglementet delas ut efter
nominering till den som gått utöver vad som ålagts denne i dennes ämbete
eller jämförbar insats. Eftersom att Astrid i sitt ämbete har vetat om att
kören legat nere sedan flera år bör inte uppstartandet av den verksamheten
anses ligga utöver vad som ålagts henne. Styrelsen har tidigare genom
praxis beslutat att enbart motiveringen som skickats in ska ligga till grund
vid utdelning av medaljer vilket gör att styrelsen inte kan ta hänsyn till
andra situationer. Astrid är en riktig tillgång för föreningen, och att inte dela
ut medaljen har varit ett tufft beslut. Eftersom att styrelsen känner sig
bunden av motiveringen kan styrelsen inte dela ut medaljen, men vill
samtidigt poängtera att hennes insats för föreningen och Lex Legato
(vokalensemblen) har varit betydande.
Andreas Larsson och Stefany Tannous tillägger:
Vi ställer oss emot att inte tilldela Astrid von Heijne en ämbetsmannamedalj
av andra graden. Vi är av uppfattningen att Astrid har gått utöver vad som
förväntas av henne i hennes ämbete då hon inte bara har lett
vokalensemblen utan väckt den från de döda. Med sitt "out-of-the-box"tänkande har hon lyckats få många som inte annars har varit engagerade i JF
att vara med och bidra till att bredda JF:s verksamhet.

22 § Årets lärare vill gå på bal
Föredragande: Caroline Edwall
Förra året anmodades årets lärare till balen med sällskap. Dock var uppstod
det sent oklarheter kring om årets lärare skulle betala sin biljett själv eller
inte. Marknadsföringskampanjen och valet till "Årets lärare" drar igång nu i
april och därför skulle vi vilja ha klarhet i vad vi ger årets lärare, och när vi
uppmärksammar läraren och ger hen ett diplom eller liknande. Studierådets
förslag är att årets lärare får sin biljett betald samt anmodan av sällskap som
får betala sin biljett själv.
Styrelsen beslutar
Att årets lärare anmodas med sällskap till balen där föreningen står för
lärarens biljettkostnad.
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23 § Styrelsens arbetsordning
Föredragande: Agnes Emborg
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte.

24 § Medaljreglemente
Föredragande: Agnes Emborg
Bordlagd punkt från föregående sammanträde. Se bilaga.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga punkten till nästa möte och att skicka ut den på remiss inför
mötet.

25 § Vice ordförande för sociala utskottet
Föredragande: Stefany Tannous
I dagsläget finns inte behovet att ha en vice ordförande för sociala utskottet
som samtidigt är klubbmästare och har ansvar för Jontesverksamheten.
Höstens beslut togs på felaktiga grunder på information som senare visade
sig inte stämma. Beslutet har påverkat klubbmästaren på ett negativt sätt och
bör utredas mer i framtiden om det finns ett behov att införskaffa en vice
ordförande för sociala utskottet. I dagsläget finner styrelsen det därför
motiverat att riva upp höstens beslut och ta bort posten som vice ordförande
för sociala utskottet.
Styrelsen beslutar
Att riva upp höstens beslut och ta bort ämbetsposten, tillika klubbmästarens
roll, som vice ordförande för sociala utskottet.

26 § Skrivelse av Uppsala studentkår
Styrelsen har fått ta del av en skrivelse från Uppsala studentkår där man
försöker ingå avtal med Kuratorskonventen gällande en form av gemensamt
medlemskap för nationer och Uppsala studentkår. Styrelsen diskuterar att
detta bör kunna ses som ett dolt kårobligatorie. Även om det inte påverkar
JF:s kårarbete eller verksamhet direkt så bör det ses i ljuset av att kårerna
inte ska marknadsföra eller lyfta fram en enskild nation framför någon
annan, vilket då också bör gälla i omvänd ordning. Om Kuratorskonventet
skulle komma att besluta om att ingå ett sådant avtal med Uppsala
studentkår kan det innebära att US får fler medlemmar som de kan räkna in i
sitt medlemsregister när det gäller att ansöka om kårstatus. Detta skulle även
kunna innebära att JF får minskat inflytande i organen USMOS respektive
Kårsamverkan som är mandatbaserat vilket inte skulle vara önskvärt.

27 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.
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28 § Övriga punkter
-

Nästa styrelsemöte

29 § Ordet fritt
20 § Mötets avslutande
Agnes Emborg avslutar mötet kl. 20:39.

______________
Agnes Emborg
Ordförande
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