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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 22-10-2018
kl. 17.00.
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Pro inspektor:

Anna Liliebäck
Andreas Larsson
Emelie Möller
Matilda Lindgren
Stefany Tannous
Morgan Ödman
Karolina Marazaité
Erika P Björkdahl
Rolf Johansson

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet 17.15.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Matilda Lindgren
Styrelsen beslutar
Att v älja Matilda Lindgren.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgan Ödman.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
5 § Adjungeringaradjunger
-

Magnus Jansson
Alice Rosenfeldt

Styrelsen beslutar
Att a djungera Magnus Jansson och Alice Rosenfeldt.

6 § Fastställning av föredragningslista
-

Ändra punkt 17 § “Ytterligare propositioner inför novemberstämman” till punkt 18 §.
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Ändra punkt 17 § “Kår- och nationslandskapet - återrapportering från
kårsamverkansmöte” till punkt 19 §.
Ny punkt 20 § “Fyllnadsval”.
Ny punkt 21 § “Lysning av poster”.

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 8 oktober 2018 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag och Morgan har representerat JF på diplomeringssittning med årets diplomander och
representanter från juridicum. Det var en jättetrevlig kväll och alla involverade verkade nöjda!
Vidare har jag varit på möte med det utökade ledningsrådet (rektors ledningsråd), tillsammans
med övriga kårordföranden. Temat för mötet var riskanalysen för 2018 som presenteras i
samband med årsredovisningen. Vi studentrepresentanter fick till en del ändringar i
bedömningen och upplevde att alla var lyhörda för våra åsikter, vilket var väldigt positivt!
Bl.a. lades studenters psykiska ohälsa till som en särskild risk (högrankad risk dessutom) på
utbildningssidan. Förhoppningsvis kommer detta leda till ytterligare insatser från
universitetets sida på lång sikt.
Jag har också hållit i en kortare utbildning för studierådets terminsskyddsombud. Eftersom en
del av mitt fallarbete som studiebevakare är delegerat till skyddsombuden är det viktigt att de
får utbildning. Jag tror att de uppskattade den!
Juridiska fakulteten har haft terminens utbildningsdag. Temat var examination, utformning av
tentafrågor, och hur detta styr inlärningen. JF bidrog med hela 9 studentrepresentanter, vilket
kändes jättekul och va väldigt uppskattat av Torbjörn och Sverker som arrangerade
utbildningsdagen.
Jag har också varit på Utbildningsutskottsmöte tillsammans med Morgan. Vi gick igenom
kursrapporten för T2, pratade om fakultetens verksamhetsplan för 2019 och om skriftlig
färdighetsträning på juristprogrammet. Utskottet tillsatte en arbetsgrupp som ska jobba vidare
med frågan (mot bakgrund av den rapport som Torbjörn tagit fram). Jag kommer att vara
ordförande för arbetsgruppen. I övrigt består den av Sverker Scheutz från utbildningsutskottet
samt en representant från varje terminskurs. Det kommer bli ett spännande arbete! Utöver
dessa punkter diskuterade utskottet också digitala tentamina. Vi har från JF:s sida slagit ett
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slag för att juristutbildningen ska försöka vara bland de första att få testa systemet för digital
examination, förhoppningsvis redan VT18 (men vi kan inte lova någonting).
Avslutsningsvis har jag varit på kårsamverkansmöte på Gotland och deltagit i Rindis jubileum
tillsammans med Andreas. Vi har bland annat pratat om frågan om kår- och nationsladskapet,
och hur vi går vidare med detta. Jag förmedlade från JF de synpunkter som styrelsen
framförde vid förra mötet. Kårsamverkansmötet var bra, och det var som alltid superkul att
träffa de andra kårpresidialerna!
Vice ordförande meddelar:
Jag har sedan senaste styrelsemötet framför allt jobbat mycket med budgeten, dels genom
enskilda möten med alla utskottsordföranden dels genom mycket brottande med excel. Jag,
Matilda och JoM-gruppen har dessutom haft ett möte om policys, och satt igång arbetet med
att revidera jämlikhetspolicyn och åtgärdspolicyn samt skriva policyn mot sexuella
trakasserier. Jag har även jobbat löpande med verksamhetsplanen, som kommer
sammanställas i veckan som kommer.
Jag har också haft möten med Sharp och Swace. Med Sharp rörde mötet ett eventuellt byte av
skrivare, och mötet med Swace rörde avtal gällande hemsidan.
Dessutom har jag varit (är i skrivande stund) på Gotland med Kårsamverkan för att fira Rindis
jubileumshelg.
Sekreterare meddelar:
Jag har haft möte med Juristjouren och beslutat att marknadsföra rådgivare för att se om
intresset finns. Om inte så diskuterade vi om Juristjouren ska läggas ned och därmed inte lysa
nya förmän på novemberstämman. Jag har dessutom stått i cafeét och reviderat
verksamhetsplanen för administrativa utskottet och Valberedningen inför 2019.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har haft möte med JoM och Andreas om policy mot sexuella trakasserier och spånat på
andra policyändringar samt deras eventuella utökade befogenheter. Jag har också haft möte
med Andreas angående nästa års budget. Dessutom har jag stått på Jontes, förnyat PJ:s
utgivningsbevis för 10 år framåt och reviderat verksamhetsplanen för
Kommunikationsutskottet 2019
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9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Det finns inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Andreas Larsson
Prio nu är budgeten för 2019. Planerar att ha ett förslag klart denna vecka för att presentera
för styrelsen.

11 § Ansökan VU-budget husmästare
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Det behövs en ordentlig matgrupp för att kunna studera och äta lunch på jontes
nedervåning.
Styrelsen beslutar
Att i nte bevilja pengar ur VU-budgeten till nya möbler.

12 § Arkivrutiner
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Daniel Nilsson har kommit fram med ett förslag till nya arkivrutiner. Se bifogat
dokument.
Styrelsen ställer sig bakom rutinen och uppdrar åt Andreas Larsson att i samband med
förmansnätverket förmedla denna till berörda ämbetsmän.

13 § Juristjouren
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Efter att juristjouren har legat på is ett tag så har vi beslutat oss för att gå ut med en
intressekoll för att se om studenter vill vara rådgivare. Om det inte finns något intresse är
planen att lägga ner juristjouren och därmed inte lysa förmän till juristjouren på
novemberstämman.
Styrelsen valde att invänta resultat från pågående intressekoll och att vid vagt intresse inte
lysa poster till juristjouren på novemberstämman.

14 § Julmarknad
Föredragande: Emelie Möller och Matilda Lindgren
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Bakgrund: Vi tänkte att JF kunde anordna en julmarknad och bjuda på glögg, sälja julgodis
och ha en klädbytardag där alla pengar går till Musikhjälpen.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Matilda Lindgren och Stefany Tannous att tillsammans med sina utskott anordna
en julmarknad.

15 § Jubileumsutgåva PJ
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Stämman beslutade under aprilstämman 2018 att publicera en minnesbok till
Juridiska Föreningens 175-årsjubileum samt att styrelsen ska utse en arbetsgrupp för
utarbetandet.
Styrelsen diskuterar frågan och är under process med att hitta en arbetsgrupp.

16 § Möteshantering och meddelandepunkter
Föredragande: Matilda Lindgren och Anna Liliebäck
Bakgrund: Styrelsen har haft dålig disciplin vad gäller meddelandepunkterna. Vi behöver hitta
en enhetlighet, effektivitet och kontinuitet vad gäller dessa. Dels har vi varit dåliga på att
skicka in punkter och dels behöver vi sätta upp vissa riktlinjer kring vad som bör vara med i
punkterna. Vi behöver komma till konsensus både för vår egen skull och för transparensens
mot medlemmarnas skull.
Styrelsen diskuterar och kom fram till att alla ska skicka in meddelandepunkter inför varje
styrelsemöte som ska innehålla information om det som denne har gjort.

17 § Byte av skrivare
Föredragande: Andreas Larsson
Bakgrund: Jag hade ett möte med Sharp där de erbjöd oss att ”byta upp” oss i skrivarväg, till
en nyare och bättre modell. Driftkostnaderna på den nyare modellen är lägre, men hyran är
dyrare. Då vi i nuläget skriver ut så pass stora mängder skulle vi ändå spara pengar på en
nyare modell. Frågan är om vi ska byta skrivare.
Styrelsen beslutar
Att Andreas Larsson och Anna Liliebäck att utreda förutsättningarna kring avtalet och
därefter fatta beslut i fråga.

18 § Ytterligare propositioner inför novemberstämman
Föredragande: Anna Liliebäck
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Bakgrund: Styrelsen bör diskutera om den anser att några ytterligare propositioner ska läggas
inför novemberstämman.
Styrelsen har diskuterat punkten och återkommer med propositioner inför novemberstämman
nästa styrelsemöte.

19 § Kår- och nationslandskapet - återrapportering från
kårsamverkansmöte
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid kårsamverkansmötet på Gotland diskuterade vi, utöver vad universitetets
utredning bör syfta till, hur vi kan jobba på våra relationer till nationerna. Ett förslag som
framfördes var att kårerna kan försöka få till träffar med kuratorerna/nationerna oftare, ca 1-2
ggr per termin, i form av någon mer informell och trevlig social aktivitet
(middag/grillning/pub). På så sätt skulle vi lära känna varandra bättre och få en bättre relation,
vilket säkert skulle få positiva effekter på diskussionen om kår- och nationslandskapet. Jag
vill diskutera med styrelsen hur ni ser på detta.
Styrelsen håller sig positiv till förslaget och tror att det kan leda till bättre relationer.

20 § Fyllnadsval
Föredragande: Andreas Larsson
Agnes Svensson och Sigismund Häggkvist är nominerad av Valberedningen till klubbverkare.
Styrelsen beslutar
Att välja Agnes Svensson och Sigismund Häggkvist till klubbverkare.

21 § Lysning av poster
Föredragande: Stefany Tannous
Styrelsen beslutar
Att lysa 1 spexförman, 2 spexassistenter samt en vice ensemble-förman till
novemberstämman.

22 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

23 § Övriga punkter
-

Ämbetsmannaavslutning
Uppföljningsevent till “Med vilken rätt”
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Bokningar av Jontes Stuga

24 § Ordet fritt
25 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 20.56.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Matilda Lindgren
Kommunikationsansvarig
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