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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 09-01-19 kl.
17.00
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:

Anna Liliebäck
Magnus Jansson
Emelie Möller
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Morgan Ödman

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 17.14.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Magnus Jansson
Styrelsen beslutar
Att v älja Magnus Jansson.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutar
Att v älja Ludvig Borg.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställande av föredragningslista
Ändra punkt 13 § “Styrelsens närvaro på recceveckan” till “Recceveckan VT19”.
Ändra punkt 16 § “Ämbetsmannakickoff” till “Ämbetsmannautbildning och kickoff”
Styrelsen beslutar
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Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 18/12-18 är justerat.
Styrelsen beslutar
Att l ägga protokollet till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Meddelandepunkten är till för respektive styrelseledamot att informera om vad denne har
gjort sedan förra styrelsemötet.
Ordförande meddelar:
Sedan sist har jag, av naturliga skäl, inte hunnit göra särskilt mycket eftersom jul- och
nyårsledigheten kom emellan. En viktig sak har dock hunnit bocka av tillsammans med Vice
ordförande: vi har lämnat in JF:s kårstatusansökan för perioden 2019-07-01 - 2022-06-31. Vi
har också fått bekräftelse från registrator om att ansökan är mottagen.
I övrigt har jag varit på möte med Kårsamverkan, där vi bl.a. diskuterade den
kårgemensamma handboken för studentrepresentanter, eventuellt socialt event tillsammans
med nationerna samt kårgemensamma valmöten (där universitetscentrala
studentrepresentanter utses).
Jag har också, tillsammans med ordförande för Studierådet, gått igenom kursrapporter för ett
antal fördjupningskurser vid fakulteten, och med anledning av dessa varit på möte med den
s.k. Kursrapportgruppen (vilken består av mig, ordförande för Studierådet, studierektor samt
ordförande för utbildningsutskottet).
Vice ordförande meddelar:
Sekreterare meddelar:
Sedan föregående styrelsemöte har det varit julledigt, vilket medför att jag inte har något
särskilt att rapportera.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Sedan förra mötet har jag skrivit/förnyat avtal med diverse samarbetspartners. Jag har också
tillsammans med Anna påbörjat planeringen av SJM.
Ordförande för studierådet meddelar:
Juluppehållet har ägnats åt tentamensstudier och i huvudsak kommer så ske även
fortsättningsvis fram till tentamensskrivningen. Under veckan kommer jag tillsammans med
Ordförande tillika Studiebevakare delta i kursrapportsmöte och preliminärt ett möte med
kursledningen för termin 4 om ett eventuellt införande av datorförbud även på denna termin.
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Kommunikationsansvarig meddelar:
-

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson

11 § Datum för februaristämman
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Vi måste besluta om datum för februaristämman.
Styrelsen beslutar
Att h ålla februaristämma den 17 februari 2019.

12 § Strategi för marknadsföring av februaristämman
Föredragande: Magnus Jansson
Diskussion: Tänkbara sätt att marknadsföra februaristämman på vore att bjuda på kaffe under
recceveckan, marknadsföra via sociala medier och göra information tillgänglig för alla
(genom t.ex. posters och hemsidan/sociala medier), särskilt inriktat på reccar.

13 § Recceveckan VT18
Föredragande: Magnus Jansson
Diskussion: Styrelsen bör vara med på veckan så mycket vi vill och orkar. Styrelsen behöver
också hitta fler som kan hjälpa till vid inskrivningen, förslagsvis någon/några från kommittén
samt några övriga ämbetsmän. Reccekommittén har också frågat styrelsen om hjälp med
snacks, lättare lunch eller fika till spökbollen. Styrelsen ställer sig positiv till att hjälpa till
med detta. Styrelsen diskuterar vidare upplägget för styrelsens domarstation på recceveckan.

14 § Borgensåtagande gällande kreditkort
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Styrelsen behöver fatta beslut om borgensåtagande gällande kreditkort för Vice
ordförande och ordförande för sociala utskottet.
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Förslag till beslut: Att Juridiska föreningen i Uppsala ska ta beslut om att söka
kreditkort/uppta lån/teckna borgen i form av kreditkort för Magnus Jansson och Alice
Rosenfeldt hos SEB. Kreditkortsgränsen är 50 000 kr per enskilt köp samt 50 000 kr per
30-dagarsperiod.
Styrelsen beslutar
Att J uridiska föreningen i Uppsala ska ta beslut om att söka kreditkort/uppta lån/teckna
borgen i form av kreditkort för Magnus Jansson och Alice Rosenfeldt hos SEB.
Kreditkortsgränsen är 50 000 kr per enskilt köp samt 50 000 kr per 30-dagarsperiod.

15 § Meet n´ greet
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi bör boka in en meet n' greet i nära anslutning till recceveckan, eftersom det är
ett bra tillfälle att fånga upp reccar som är intresserade av att engagera sig i JF.
Styrelsen beslutar
Att b oka in meet n´greet den 7 februari 2019.

16 § Ämbetsmannautbildning och kickoff
Föredraganade: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi bör boka in ett datum för ämbetsmannautbildning och kickoff samt börja
fundera kring vad vi ska hitta på.
Styrelsen beslutar
Att h ålla ämbetsmannautbildning och kickoff den 2 mars 2019.

17 § Ny jämlikhetsansvarig
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vice ordförande är den ena av styrelsens två jämlikhetsansvariga då det följer
med ämbetet, men vi behöver utse ytterligare en jämlikhetsansvarig, som också bör vara av
motsatt kön som vice ordförande.
Styrelsen beslutar
Att v älja Emelie Möller till jämlikhetsansvarig VT19.

18 § Ämbetsmannamedalj av första graden
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Robin Ernesäter har ansökt om en ämbetsmannamedalj av första graden.
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Robin har innehaft följande ämbeten i Juridiska föreningen:
VT 2016: Klubbverkare
HT 2016: Klubbverkare
VT 2017: Klubbverkare
HT 2017: Husmästare
VT 2018: Ledamot av valberedningen samt internationell assistent
HT 2018: Ledamot av valberedningen, internationell assistent samt projektledare för
juristjouren
Sammantaget har Robin innehaft ämbeten i Juridiska föreningen under sex terminer, vilket
berättigar honom till en ämbetsmannamedalj av första graden.
Förslag till beslut: Att styrelsen beslutar att tilldela Robin Ernesäter en ämbetsmannamedalj
av första graden.
Styrelsen beslutar
Att t illdela Robin Ernesäter en ämbetsmannamedalj av första graden.

19 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
-

Strategiskt möte och styrelsekickoff
Representation
Fotografering

21 § Ordet fritt
22 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 20.21.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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______________________
Magnus Jansson
Justerare
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