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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den
28-08-2019 kl. 17.00
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studierådet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Frida Gommel
Magnus Jansson
Ingrid Jacobson
Ludvig Borg
Alice Rosenfeldt
Arvid Bertilsson
Alexis Hekmatfar

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnade mötet kl. 16:22.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutade
Att välja Ludvig Borg till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Alice Rosenfeldt
Styrelsen beslutade
Att välja Alice Rosenfeldt till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick en vecka i förväg i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6 § Fastställande av föredragningslista
● Flytta fram § 11, § 13 och § 17 till nästa styrelsemöte.
Styrelsen beslutade
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Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 18/08 -19 är inte justerat.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan senaste mötet har jag varit på ledningsinternat med rektors ledningsråd. Mycket prat
om universitetets inspel till den kommande forskningspropositionen. Jag har även haft ett
sammanträde med de andra kårerna i Kårsamverkan för att strukturera upp processen kring
rektorsvalet, ett arbete som vi nu är igång med. Tillsammans med ordförande för
studieutskottet har jag jobbat med rekrytering av studentrepresentanter till de råd vi har platser
i på juridiska fakulteten. Tillsammans med vice ordförande har jag träffat VD för Iustus, Pia,
på en lunch vilket var väldigt intressant. Jag och vice har även träffat Rolf och Erika för en
avstämning inför höstterminen. Slutligen har jag jobbat en hel del med förberedelser inför
recceveckan.
Vice ordförande meddelar:
Sedan förra mötet på kickoffen har jag jobbat en del med logistik inför recceveckan, bl.a.
medlemsregistrering i måndags vid introduktionsföreläsningen. Jag har hjälpt till med
städning av Jontes, träffat våra inspektorer, medverkat på recceveckans funktionärskickoff
och gjort lite annat smått och gott.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan senaste mötet har arbetet dragit igång på riktigt. Jag har haft möten med nästan alla
arbetsgrupper och fokus ligger på den Nordiska Veckan som sammanfaller med Jubileumet.
Jag har även haft detaljmöten med Slottet och det verkar som om de sista pusselbitarna för en
lyckad bal börjar fall på plats. Jag, tillsammans med styrelsen, representerar på recceveckan i
form av vår domarstation (imorgon) samt närvaro och avstämning på förmiddagar och
utekvällar.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har fattats.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson

11 § Medaljreglementet
Föredragande: Frida Gommel
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Styrelsen uppdrar
Att alla ledamöter ska skicka in förslag på potentiella utskottsbundna medaljer till Vice
Ordförande som tar fram förslag på reviderat reglemente inför nästa styrelsemöte.

12 § Lysning av ämbeten till septemberstämman
Föredragande: Magnus Jansson

Styrelsen beslutar
Att lysa:
En (1) sammankallande för studieförbättrande gruppen.
En (1) internationell assistent.
En (1) spexförman.
En (1) spexassistent.
En (1) bokmästare.
En (1) PR-assistent.
En (1) ledamot av valberedningen.

13 § Proposition om medlemskap i Uppsala universitets
förenade studentkårer (UUFS)
Föredragande: Magnus Jansson
Styrelsen beslutar
Att lägga fram Proposition om medlemskap i Uppsala universitets förenade studentkårer
(UUFS) på Septemberstämman.

14 § Budgetmöten
Föredragande: Magnus Jansson
Alla styrelseledamöter ska ha ett enskilt möte med Vice Ordförande för att gå igenom och
diskutera varje utskotts budget.

15 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

16 § Övriga punkter
●
●
●
●

Självförsvarskurser.
Meet and Greet.
Överlämningar.
Podcast.
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17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl. 17:47.

_____________________________
Frida Gommel
Ordförande
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Ludvig Borg
Justerare

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

