1(8)

2019-05-08

Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 08-05-2019
kl. 14.30
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Anna Liliebäck
Magnus Jansson
Emelie Möller
Alice Rosenfeldt
Morgan Ödman
Shepal Omar

1 § Mötets öppnande
Anna Liliebäck öppnar mötet kl. 14.51.

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

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

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

5 § Adjungeringar
Adjungeringar:
- Arvid Bertilsson
- Frida Gommel (fr.o.m. 12 §)
Styrelsen beslutar
Att a djungera Arvid Bertilsson och Frida Gommel.
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6 § Fastställande av föredragningslista
-

-

Emelie Möller yrkar på att ändra 11 § till “Ämbetsmannamedaljer” och lägga till
Vilhelm Gabrielssons ansökan om en ämbetsmannamedalj av första graden samt
František Máchas, Jakob Freunds, Alice Rosenfeldts, Arvid Bertilssons och Edward
Olssons ansökningar om ämbetsmannamedaljer av andra graden. Till punkten kommer
också Magnus Janssons ansökan om ämbetsmannamedaljer av andra och första graden
behandlas.
Ny 18 § “Styrelsemötet den 20 maj 2019”.

Styrelsen beslutar
Att f astställa föredragningslistan efter gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 17/4-19 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 förra styrelsemötet har det hunnit hållas hela två möten med fakultetsnämnden. Det
ena avsåg fakultetens remissvar på Styr- och resursutredningen (STRUTen), och det andra var
ett ordinarie möte, vilket jag tyvärr missade p.g.a. sjukdom. STRUT-mötet gick bra, och JF
fick visst gehör för sina synpunkter. JF har också tillsammans med de andra studentkårerna
lämnat in ett eget remissvar på STRUTEN. Vi har lagt en hel del tid på remissen, så det var
roligt att till slut kunna skriva på det färdiga svaret!
Vidare har jag hållit ett föredrag för en fransk delegation (bestående av rektorer och
professorer vid franska lärosäten samt kommunanställda som jobbar med studentfrågor) om
kårengagemang i Uppsala och hur vi jobbar för en bättre studenttillvaro här. Jag höll
föredraget tillsammans med ordförande för Gotlands studentkår Rindi, och vi fick många
intressanta frågor från delegationen. Jag fick också höra i efterhand att presentationen var
uppskattad, vilket kändes roligt!
Jag och vice ordförande har också varit värdar för ett möte med Kårsamverkan, som hölls hos
oss på Ihregården. Vi diskuterade ett antal punkter, där den mest centrala rörde den ersättning
som kårerna får från Uppsala universitet (och till viss del från regeringen), det s.k.
"kårbidraget". Jag och ordförande för Uppsalaekonomerna höll en presentation för en av UU:s
ekonomiansvariga. Vi försökte visa på hur vi upplever att kårbidraget inte räcker till, och att i
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princip samtliga kårer är beroende av extern finansiering av samarbetspartners och liknande
för att kunna tillhandahålla ett bra "kårarbete". Bidragets storlek kommer att diskuteras vidare
nu i maj och juni månad.
Som ni alla vet har vi också hållit aprilstämma - med ett högt deltagarantal (drygt 70 personer
när det var som bäst!) och med många nyvalda ämbetsmän. Jag måste säga att jag kände mig
väldigt stolt över vårt arbete (inte bara i styrelsen utan självklart i hela ämbetsmannakåren!),
som uppenbarligen lett till ett högt söktryck på våra ämbeten och en god engagemangsnivå.
Det känns verkligen jätteroligt! I övrigt röstades ett antal propositioner igenom, medan någon
enstaka röstades ned av stämman. Hur som helst är det nu lite "rensat" inför nästa ordinarie
stämma, vilket är bra om vi behöver göra vissa stadgeändringar med anledning av t.ex. en
framtida övergång till någon form av kårgemensamt organ.
Vid tiden för mötet kommer jag också att ha hunnit med terminens sista möte med
utbildningsutskottet, där bl.a. datorförbudet är uppe till diskussion igen. Studierådet har
beslutat att JF ska lägga fram ett nytt beslutsförslag - om inte annat för att vi vill visa att
frågan fortfarande är viktig för oss, och att vi förväntar oss åtminstone någon form av gedigen
utvärdering från fakultetens sida, om man tänker fortsätta tillåta datorförbud.
Avslutningsvis har det varit åtminstone lite representation sedan sist. Jag och vice ordförande
deltog på avtackningen av universitetsdirektören Katarina Bjelke, som slutar sin tjänst vid UU
nu i maj, och så deltog jag vid universitetets valborgsfirande på Carolina Rediviva. Jag ska
inte sticka under stol med att det var en häftig upplevelse att få se alla vita mössor i
Carolinabacken - en syn jag sent kommer glömma! UU hade också ordnat med ett väldigt
trevligt mingel i samband med mösspåtagningen.
Vice ordförande meddelar:
Arbetet sedan det senaste styrelsemötet har präglats av arbete med och inför stämman, som till
slut blev välbesökt och lyckat. Dessutom har jag roddat en del administration inför JF
Holdings och Kontaktdagen AB:s bokslut. Utöver det har osedvanligt mycket tid gått åt åt
"småmeck" som medlemsärenden och ekonomiuppföljning. Jag har också hunnit med att
tacka av universitetsdirektör Katarina Bjelke och att sammanträda med Kårsamverkan. Även
om det gått två och en halv vecka sedan senaste mötet gör den långa valborgshelgen att det
inte finns så mycket annat att rapportera.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har vi haft föreningsstämma vilket blev mycket lyckad med många
nya ämbetsmän, kul!! Utöver det har jag tagit lite ledigt från JF med tanke på röda dagar och
mycket plugg i skolan. Jag har därför fokuserat på det löpande arbetet.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
-

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

4(8)

2019-05-08

Ordförande för studierådet meddelar:
Juridiska fakultetens utbildningsutskott har den 7 maj på JF:s initiativ beslutat att upphäva
samtliga förekommande så kallade skärmförbud på grundterminerna. Nu återstår att se om
beslutet respekteras av kursledningarna och efterföljande utskottssammansättningar.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sen senaste mötet har vi styrt ihop aprilstämman. Utskottet fylldes iprincip vilket värmen en
ordf.soc's hjärta och jag ser verkligen fram emot höstterminen. I mitt senaste veckoblev
meddelade alla grupper att det rullar på bra trots PM-tider. Tillsammans med Ludde och
kommunikationsutskottet har vi gjort en ny jubileumsgrupp som hade första mötet på
tisdagen.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sedan sist har jag jobbat med att förbättra insyn i vad ämbetsmännen gör och utverdera deras
arbetsbelastning. Detta har framförallt skett genom att ämbetsmännen har fått fylla i några
punkter angående hur deras arbete fortskridit senaste veckorna. Planen är att detta ska
fortsätta löpande ungefär var fjortonde dag. Utöver detta så har arbetet fortsatt som vanligt.
Arbetsgrupperna jobbar på bra.
Det har även varit en bra stämma och arbetet börjar lite smått med att välkomna in nya
styrelseledamöter.

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information: Inget nytt att rapportera förutom den löpande bokföringen. Omsättningen för
Jontes Stuga ser ganska bra ut både i april och maj.

11 § Ämbetsmannamedaljer
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Daniel Nilsson har ansökt om en ämbetsmannamedalj av första graden. Daniel
blev vald till sitt första ämbete på februaristämman VT16. Sedan dess har han ständigt haft
minst ett ämbete fram till idag, bl.a:
- Klubbverkare: VT16 - VT17
- Stipendieansvarig: VT16
- Arkivarie: VT17-HT19
Vilhelm Gabrielsson har också ansökt om en ämbetsmannamedalj av första graden. Vilhelm
har innehaft följande ämbeten:
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Klubbverkare: VT16 - VT18
Merch-förman: VT16 - HT17
PR-förman: HT17 - VT19
Ledamot av valberedningen: VT17 - VT19

František Mácha har ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. František har
innehaft ämbetet som köksmästre under HT18-VT19.
Jakob Freund har ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Jakob har innehaft
ämbetet som klubbverkare under HT18-VT19.
Alice Rosenfeldt har ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Alice har innehaft
följande ämbeten:
- Poddmästare: VT17-HT17
- Klubbverkare: VT17-VT18
- Recceförman: VT18-HT18
- Husmästare: VT18
- Klubbmästare: HT18
- Ordförande för det sociala utskottet: VT19
Arvid Bertilsson har ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Arvid har innehaft
följande ämbeten:
- Ordinarie studierådsledamot: VT18
- Vice ordförande i studierådet: HT18-VT19
- Bokmästare: VT19
Edward Olsson har också ansökt om en ämbetsmannamedalj av andra graden. Edward har
innehaft följande ämbeten:
- Idrottsförman: VT18-VT19
- Husmästare: HT18-VT19
Magnus Jansson har ansökt om en ämbetsmannamedalj av första och andra graden. Magnus
har innehaft följande ämbeten:
- Biträdande layoutansvarig PJ HT16-VT18
- Klubbverkare HT16-VT18
- Ledamot valberedningen VT17
- Ordförande i valberedningen VT18-HT18
- Vice ordförande VT19
Styrelsen beslutar
Att t illdela Daniel Nilsson och Vilhelm Gabrielsson en ämbetsmannamedalj av första graden.
Att t illdela František Mácha, Jakob Freund, Alice Rosenfeldt, Arvid Bertilsson och Edward
Olsson en ämbetsmannamedalj av andra graden. Emelie Möller och Alice Rosenfeldt var inte
delaktiga i beslutet.
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Att tilldela Magnus Jansson en ämbetsmannamedalj av första och andra graden. Magnus
Jansson var inte delaktig i beslutet.

12 § Jontes
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Skickar ut nya offertförfrågningar eftersom ingen återkom senast. Väntar på att få
in förslag och kommer ha väggen som prio 1 och förhoppningsvis hitta någon som kan göra
toaletten under sommaren - stay tuned.
Styrelsen diskuterar ärendet.

13 § Jubileumsgruppen
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Vill gå igenom vad vi har kommit fram till under mötet på tisdagen samt få era
inputs på förslag på hedersgäster och upplägg.
Alice informerar styrelsen om jubileumsgruppens planer. Det rör sig om olika event som ska
planeras inför hösten. Alice kommer återkomma med mer information löpande under maj.
Styrelsen diskuterar ärendet.

14 § Ämbetsmannaavslutning + kickoff
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Sociala utskottet har bestämt att festen kommer börja ca kl 16:30 på gräsplätten
under Jontes. Vi kommer grilla korv och bjuda på öl efter antal cafépoäng man har. Vi
kommer att spela kubb och ordna en liten krocketturnering och allmänt mingel innan vi går in
på Jontes ca kl 19. 19:30 är nya ämbetsmän meddelade att de är välkomna att ansluta.
Alice informerar om den kommande kvällen.

15 § Överlämningar
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Datum behöver spikas för styrelseöverlämning.
Styrelsen diskuterar ärendet. Det uppdras åt Anna Liliebäck att utreda vidare om den 9 juni
2019 passar tillträdande styrelseledamöter.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

7(8)

2019-05-08

16 § Fyllnadsval
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Till i höst har vi följande vakanta ämbeten: En (1) PR-assistent, en (1)
bokmästare, en (1) internationell assistent, en (1) spexassistent, sex (6) klubbverkare, en (1)
sammankallande för studieförbättrande gruppen, som stämman har uppdragit åt styrelsen att
fyllnadsvälja. Dessa bör lysas.
Diskussion: Styrelsen anser att det vore bättre att lysa posterna i mitten av augusti för att ha
ämbeten fyllda till terminsstart.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga frågan.

17 § Nyhetsbrev
Föredragande: Anna Liliebäck
Bakgrund: Vid föregående styrelsemöte diskuterades (under punkten "Enkät ämbetsmannautredning") möjligheten att börja med ett månatligt nyhetsbrev för att förbättra
vår kommunikation internt och externt. Eftersom detta till stor del skulle involvera
kommunikationsutskottet, och då kommunikationsansvarig inte kunde närvara sist pga
sjukdom, satte vi upp det på bevakningslistan och bestämde att vi skulle diskutera punkten
även på detta möte. Jag föreslår att styrelsen diskuterar de närmare formerna för ett sådant
nyhetsbrev.
Diskussion: Kommunikationsansvarig som skulle få ansvar för frågan är inte närvarande
idag. Styrelsen vill inte uppdra något till en person som inte är närvarande.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga frågan.

18 § Styrelsemötet den 20 maj 2019
Föredragande: Emelie Möller
Bakgrund: Styrelsen beslutade på förra styrelsemötet att preliminärboka ett styrelsemöte den
20 maj 2019. Styrelsen har kommit fram till att ett sista möte innan terminsslut inte behöver
hållas.
Styrelsen beslutar
Att inte hålla ett styrelsemöte den 20 maj 2019.
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19 §Bevakningslistan
Styrelsen går igenom och uppdaterar bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
21 § Ordet fritt
22 § Mötets avslutande
Anna Liliebäck avslutar mötet kl. 16.51.

______________________
Anna Liliebäck
Ordförande
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