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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 19-02-2019
kl. 17.15
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. 17.18.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att v älja Morgan Ödman till justerare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Magnus Jansson
Styrelsen beslutar
Att v älja Magnus Jansson till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelse och handlingar kom ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
-

Robin Ernesäter
Shepal Omar

Styrelsen beslutar
Att a djungera Robin Ernesäter och Shepal Omar.
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6 § Fastställande av föredragningslista
Ny punkt “Utredningen om kår- och nationslandskapet”
Flyttar punkten “Upphandling av medlemskort” till att hamna efter punkten “Policyöversyn”.
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 6/21-19 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 det senaste styrelsemötet har jag, tillsammans med övriga i styrelsen, arrangerat
terminens första meet & greet, vilken blev väldigt välbesökt och lyckad! Vi fick också in
många ansökningar till ämbeten i JF, vilket var väldigt roligt.
Jag har också varit på möte med studierektor, ordförande för utbildningsutskottet samt
föreståndarna för de olika magisterprogrammen som finns på Juridiska fakulteten. Det ska
under 2019 genomföras en utvärdering av magisterprogrammen, där studentrepresentation
självklart behövs för att komma med ett studentperspektiv på programmen.
Vidare har jag, tillsammans med vice ordförande, varit på två extrainsatta USMOS-möten där
vi diskuterade upphandlingen av studerandekort för nästa avtalsperiod (mer om detta under
punkten nedan).
Jag har också, tillsammans med vice ordförande och kommunikationsansvarig, representerat
JF på Uppsala Business Meeting, en konferensdag för företag och näringslivsaktörer i
Uppsala den 14 februari. Det var flera intressanta föreläsningar/seminarier, och så fick vi
chansen att prata med representanter från näringslivet och från Uppsala kommun.
Vidare har jag, tillsammans med vice ordförande för Uppsala studentkår, varit på ett möte om
studentbostäder tillsammans med representanter från Uppsala universitet, Studentstaden och
Akademiska hus. Det var ett väldigt givande möte där vi fick information om Studentstadens
och Akademiska Hus kommande byggprojekt, men också chansen att lämna synpunkter på
hur vi tror att studenter i Uppsala vill bo (om de får önska). Detta var både efterfrågat och
uppskattat av representanterna från bostadsmarknaden i Uppsala (och från oss). Vi
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diskuterade självklart också situationen kring Observatoriet och Uppsala Akademiförvaltning
där vi, tillsammans med de andra studentkårerna och nationerna, ställt oss mycket kritiska till
den planerade höjningen av tomträttsavgälden ("markhyran").
Slutligen har vi hållit februaristämma. Jag tycker att den blev väldigt lyckad, och värt att
notera är att vi nu inte har många vakanta ämbeten i föreningen. Det känns fantastiskt roligt!
Vice ordförande meddelar:
Efter förra styrelsemötet kunde jag snabbt glädjas åt en mycket lyckad Meet and Greet som
drog många besökare, vilket sedermera ledde till en lyckad februaristämma.
På ekonomifronten har jag arbetat en del med att se över budgeten inför februaristämman. I
och med att vi fått ett nytt bokföringsprogram har en del tid lagts på att lära mig det. Mer tid
för detta kommer behövas. Jag har också arbetat lite med byråkrati för JF Holding:s och
Kontaktdagens räkning.
Jag har haft en del möten med Kårsamverkan och USMOS, som bland annat rört frågan om
upphandling av medlemskort. Jag var också på Uppsala Business Meeting med Anna och
Ludvig, vilket var intressant och givande.
Tisdagen den 12:e hade vi slutligen förmansnätverk med varumärke som utgångspunkt för en
givande diskussion.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra mötet har jag haft ett möte med JoM-gruppen tillsammans med Magnus i vårt
uppdrag som jämlikhetsansvariga. JF har också haft meet n’ greet vilken var VÄLDIGT
lyckad där många reccar kom till jontes och det blev en riktigt kalaskväll. I och med kvällen
fick vi också in många ansökningar till våra lysta poster. Resterande tid har gått åt till att
lägga ut handlingar, nomineringar osv till februaristämman. Stämman hölls förra veckan och
det blev riktigt lyckat, kul med så många nya till JF!
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Ordförande för studierådet meddelar:Sedan förra styrelsemötet har jag upprättat ett underlag till skrivelse till kursledningen på
termin 1 angående ordförandegrupper. Jag har även upprättat en ortsrapport inför helgens
JURO-möte i Karlstad.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan förra mötet har jag haft ett uppstartsmöte med klubbmästeriet. De är alla supertaggade
och vi har en plan för den KV utbildningen som går av stapeln den 27e februari.
Jag har betat av alla fakturor från recceveckan i höstas och det ser ljusare ut än vad vi först
trodde.
Februaristämman var allt en Ordf.Soc kan önska sig. Mitt utskott är FULLT med härliga och
peppade människor och jag ska sätta mig ner och välkomstmaila alla under kvällen.
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I och med att budgetrevideringen gick igenom kommer jag att samla vissa arbetsgrupper igen
för att gå igenom vad den nya budgeten innebär under kommande vecka.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan senaste mötet har jag sett till att kommunikationsutskottet kommit igång ordentligt. Det
sista "uppstartsmötet" är avklarat och alla grupper ska nu i princip vara självgående. Även
engagemangsfrågan har nu tagits tag i ordentligt och mail skickas ut till potentiella
medlemmar i en framtida engagemangsgrupp.
För närvarande arbetar jag med att få in de nyvalda ämbetsmännen från februaristämman in i
deras respektive poster. Jag är supernöjd med att utskottet nu är fullt så när som på en vakant
position. Efter att det arbetet är klart så är nästa mål att få igång en ordentlig kick-off.
Planering av detta har påbörjats.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Tagna PC-beslut:
- Att A
 tt lägga fram den reviderade budgeten inför föreningsstämman den 17 februari
2019 enligt förslag.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Svårt att säga vad årsresultatet 2018 kommer att landa på, beror på like olika
faktorer som inte är helt redovisat.

11 § Aprilstämma och meet n’ greet
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Det är klokt att i god tid spika datum för stämma med tillhörande Meet and Greet,
så att valberedningen kan planera ansökningsförfarandet.
Styrelsen beslutar
Att b oka in aprilstämma lördag den 27 april 2019.
Att h ålla ett event för Meet and Greet eller liknande den 9 april 2019.

12 § Kårsamverkans framtid (Bilaga 1)
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: På senaste mötet med Kårsamverkan diskuterade vi Kårsamverkans framtid, om
några förändringar behöver genomföras samt vilken väg vi ska gå. Detta har diskuterats i
Kårsamverkan även tidigare läsår. I sommar löper vårt samarbetsavtal för den här perioden ut,
och vi behöver ta ställning till hur samarbetsavtalet fortsatt ska se ut, eller om vi rentav ska
övergå till en gemensamt grundad förening istället för ett samarbetsavtal (ungefär
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motsvarande konstruktionen med JURO som en riksorganisation för alla JF
Sverige-föreningar). Inför nästa möte med Kårsamverkan ska alla kårerna diskutera detta
internt. Några tänkbara vägar finns skisserade i Bilaga 1.
Diskussion: Styrelsen anser att det förslag som innebär att en deltidsarvoderad samordnare
tillsätts och att Kårsamverkan verkar för att bilda en gemensam förening, likt konstruktionen
för samarbetet i JURO, vore det bästa för JF. I vart fall bör det arbetas vidare med att en
samordnare/sekreterare tillsätts, oavsett om Kårsamverkan fortsätter sitt samarbete genom ett
samverkansavtal eller genom att bilda en förening. Styrelsen anser att ett förslag innebärandes
att övergången till ett “kårkollegium” eller liknande där ett presidium, med faktiska
befogenheter, tillsätts vore alltför långtgående.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Anna Liliebäck och Magnus Jansson att framföra styrelsens synpunkter vidare
till Kårsamverkan.

13 § Jontes stuga - uppföljning
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Den reviderade budgeten för 2019, i vilken vi tagit höjd för omfattande
renoveringskostnader, har nu fastställts av stämman. Vi behöver diskutera hur vi går vidare
med arbetet. Anna och Magnus kommer att träffa Rolf och Erika nu på onsdag den 20 februari
för att diskutera försäkring, finansiering av renoveringen och annat nödvändigt.
Styrelsen diskuterar ärendet.

14 § Utredning om styrelsens sammansättning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Några ledamöter av seniorskollegiet har anmält intresse för att sitta med i en
arbetsgrupp som ser över styrelsens sammansättning. Vi behöver boka in ett första möte med
dem för att skissa upp ramarna för det kommande arbetet. Det har dock uppkommit några
ytterligare frågor i mailväxlingen; dels frågan om inte en större organisationsöversyn kan
behöva genomföras, dels frågan om tidsplanen och hur långt vi egentligen hinner på den tid
som nu kvarstår fram till aprilstämman.
Styrelsen diskuterar ärendet. Styrelsen anser att presidiet och ordförande för studierådet ska
fortsätta arbeta med projektet tillsammans med de externa ledamöterna som anmält intresse
för att ingå i en arbetsgrupp.

15 § Policyöversyn
Föredragande: Anna Liliebäck
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Bakgrund: Vi behöver eventuellt gå igenom våra policys under våren och fundera över om
de behöver revideras. Mitt förslag är att vi fördelar detta på respektive utskottsordförande
samt mig och Magnus, och sätter upp detta på bevakningslistan.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Alice Rosenfeldt att ta fram och gå igenom föreningens policys.

16 § Upphandling av medlemskort
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: USMOS upphandling av medlemskort för kommande år har gått in i en ny fas,
vilket får vissa konsekvenser för vår ekonomi.
Magnus Jansson informerar om utfallet av upphandlingen.

17 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

18 § Övriga punkter
-

Utredningen om kår- och nationslandskapet
Avhoppsrutin

19 § Ordet fritt
20 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 19.44.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Justerare
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