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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 23-01-2019
kl. 17.30
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. 17.39.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Alice Rosenfeldt
Styrelsen beslutar
Att v älja Alice Rosenfeldt till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen kom ut två dagar för sent. Handlingarna kom ut i tid.
Styrelsen beslutar
Att g odkänna kallelseförfarandet trots försening.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar.

6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 9/1-19 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 förra mötet har jag varit på internat med rektors ledningsråd, där vi fick delta i en
lärorik workshop om effektivisering av kontorsarbete. Vid själva sammanträdet diskuterade vi
bland annat den stundande revideringen av Mål och strategier för Uppsala universitet. Vi har
redan, tillsammans med de andra studentkårerna, skickat in synpunkter och fick positiv
feedback på dessa vid mötet.
Jag har också, tillsammans med ordförande för studierådet, varit på möte med fakultetens
utbildningsutskott. Dagordningen var för ovanlighetens skull ganska kort, men vi gick bland
annat igenom kursrapporterna för fördjupningskurserna läsåret 2017/18.
Vidare har jag, ordförande för studierådet och skyddsombudet för T4 varit på möte med
kursledningen för T4, där vi diskuterade eventuellt datorförbud på T4. Kursledningen vill
haka på den utveckling som skett på T2 och T3 - trots utbildningsutskottets rekommendation
att inte införa ytterligare datorförbud - men ville diskutera med oss först. Vi framförde att vi
anser att man inte bör införa ytterligare datorförbud utan att det bör vara upp till studenterna
att själva välja studieteknik (samt att det vore ett gyllene tillfälle att avvakta och utvärdera
resultaten på T2 och T3 innan man gör någon förändring), men vi fick dagen efter mötet
beskedet att man beslutar att införa datorförbud på T4 trots att vi avstyrkt detta. Vi får nu
invänta eventuella reaktioner från studenterna.
Jag har, tillsammans med ordförande för studierådet, också representerat JF vid Uppsala
universitets välkomstmottagning i Universitetshuset. Vi träffade ett gäng reccar som ska börja
på juristprogrammet, vilket var jätteroligt!
Jag har också, tillsammans med vice ordförande, medverkat på reccekommitténs utbildning
och kickoff inför recceveckan. Vi pratade framför allt om vad man bör tänka på när man
representerar JF (och så bjöd vi på fika, vilket var uppskattat)! Kickoffen var också väldigt
lyckad!
Slutligen har vi alla hjälpts åt med inskrivningen av nya medlemmar i samband med att
recceveckan dragit igång. Vi skrev in knappt 170 nya medlemmar, vilket är något mindre än
HT18 men fortfarande bra. Jag och några övriga styrelseledamöter har också representerat
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

3(5)

2019-01-23

styrelsen på en av recceveckans utekvällar. Det verkade som att reccarna hade det bra, vilket
var jättekul att se!
Vice ordförande meddelar:
Jag har äntligen tillträtt och börjat sätta mig in i ekonomin och alla system, med hjälp av en
förträfflig överlämning från Andreas. Det är dock mycket kvar att göra innan jag har full
överblick över alla dokument. Inventeringen av JF-produkter har fortsatt inför den
ekonomiska redovisningen.
Jag och Anna deltog på kickoffen för reccefunktionärerna lördagen den 19:e och packade
påsar den 20:e samt var med och skrev in reccar den 21:a. Imorse var jag på reccarnas
välkomstföreläsning och representerade JF från dess bästa (?!) sida.
Sekreterare meddelar:
Jag har sedan förra styrelsemötet skrivit tenta och sedan varit lite ledig inför vårterminen. Det
har uppstått ett problem med hemsidan vilket gör att vi inte kan lägga upp dokument, jag har
kollat med IT som ska undersöka saken vidare. Jag har också hjälp den nya bokförmannen att
beställa böcker till vårterminen. Jag har under måndagen varit med på inskrivningen till JF för
reccarna och även hälsat dem välkomna.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Jag har filat på avtal med samarbetspartners, anordnat ett informationstillfälle med SJM på
munken + massa planering kring eventet. Denna vecka är det också en hel del möten med bla
AMG där vi ska välkomna vår nya medlem och planera vårens aktiviteter. Vi ska också lägga
schema för ”kaffe på munken” tillfällen och lösa andra praktiska frågor.
Ordförande för studierådet meddelar:
Jag har den 17 januari varit på utbildningsutskottsmöte. Där diskuterades bland annat frågor
om den fakultetsinterna arbetsgruppen för lika villkor och breddat deltagandes
sammansättning och uppgifter. Samma dag träffade jag, Ordförande och
terminsskyddsombudet för T4, kursledningen på T4 för att diskutera deras planer på att införa
datorförbud även på denna termin. Juridiska föreningen reserverade sig mot ett sådant beslut,
men fick tyvärr inte gehör i frågan. I övrigt har jag varit behjälplig kring recceveckan.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
För min del så har en arbetsgrupp tillsatts för halvvägsgasquen, alla avtal för recceveckan är
påskrivna och den rullar på bra. Styrelsen var med och representerade på första utekvällen och
alla verkade ha superroligt.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Jag har svarat på mailen i vanlig ordning samt börjat ta tag i ansökningen som ansvarig
utgivare av PJ. Håller på att få koll på nycklar och det allmänna ansvarsområdet för utskottet.
Tiden är dock begränsad p.g.a. deltagande som funktionär i recceveckan VT19.
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9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut att protokollföra.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson

11 § Februaristämma
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Styrelsen har följande punkter att gå igenom inför februaristämman:
1. Budgetrevidering
2. Val av inspektor
3. Fastställande av ämbeten att lysa
Styrelsen beslutar
Att p reliminärt revidera budgeten genom att öka Valberedningens fikabudget med 500kr.
Att u ppdra åt Magnus Jansson att tillfråga nuvarande inspektor om omval.
Att l ysa vakanta ämbeten inför februaristämman.

12 § Engagemangsfrågan
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi behöver få fart på utredningen om engagemangsfrågan, som under hösten
hamnade på kommunikationsansvarig. Jag vill diskutera med styrelsen hur vi går vidare, så att
vi hinner lägga fram eventuella propositioner inför aprilstämman (om utredningen skulle
utvisa att ändringar i stadgar eller andra styrande dokument behöver göras).
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Ludvig Borg att undersöka och starta en första kontakt med potentiella
medlemmar till arbetsgruppen inför nästa styrelsemöte.

13 § Styrelsens sammansättning
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vi behöver få fart på utredningen om styrelsen sammansättning, som under
hösten hamnade på ordförande. Jag vill diskutera med styrelsen hur vi går vidare, så att vi
hinner lägga fram eventuella propositioner inför aprilstämman (om utredningen skulle utvisa
att ändringar i stadgar eller andra styrande dokument behöver göras).
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Anna Liliebäck att kontakta seniorskollegiet för att samla in underlag inför
kommande beslut.
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14 § Propositioner till aprilstämman
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Det kan redan nu vara klokt att börja fundera över vilka propositioner vi vill lägga
fram inför aprilstämman. Vi har relativt gott om tid, men jag tycker att vi kan börja fundera
och diskutera så smått.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt samtliga styrelseledamöter att gå igenom stadgarna och fundera på om det
behövs läggas fram några propositioner inför aprilstämman.

15 § Förtjänstmedalj av andra graden
Föredragande: Morgan Ödman
Styrelsen beslutar
Att t illdela en förtjänstmedalj av andra graden enligt föreliggande förslag och dela ut medaljer
på nästa ämbetsmannasammanträde.

16 § Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

17 § Övriga punkter
-

Domarstationer under Recceveckan

18 § Ordet fritt
19 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 20.04.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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Justerare
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