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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 22-10-2019
kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

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

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel förklarar mötet öppnat kl. 17:25.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Alexis Hekmatfar
Styrelsen beslutar
Att välja Alexis Hekmatfar till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Magnus Jansson
Styrelsen beslutar
Att välja Magnus Jansson 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
● Ny 22 § Övrigt - Klimatlätt.
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Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från den 191009 är under justering.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Utöver mailande, möten och skissande på remissvar har jag i grova drag hunnit med följande
sedan sist:
● Jag har deltagit i universitetets dekaninternat där vi bland annat diskuterade
universitetets miljöstrategier.
● Jag och Magnus har anordnat samt deltagit i seniorskollegiets sammanträde.
● Diplomeringsmiddag samt efterföljande bearbetning med anledning av kvällens utfall.
● Jag har hållit en presentation för Juridiska fakultetens lärarlag om jämställdhet i
seminarieundervisningen.
● Samarbetet med Femjur om stressenkäten har fortlöpt och våra arbetsgrupper är nu i
processen av att skriva en gemensam debattartikel om psykisk ohälsa bland
juriststudenter.
● Jag har varit på ett internat med Kårsamverkan på Gotland där vi bland annat
diskuterade UUFS och förbättringsmöjligheter för den centrala studiebevakningen.
● Jag och Magnus har inlett ett projekt med en organisationsanalys av JF som genomförs
av psykologstudenter.
● Jag har, slutligen, tillsammans med Ludvig lagt tid och tankekraft på att synliggöra
terminsskyddsombudens arbete och JF:s ansvar för fallhantering. Mer info om
resultatet kommer förhoppningsvis inom kort!
Vice ordförande meddelar:
Sedan sist har jag bl.a. arbetat en del med verksamhetsplanen för 2020, bland annat genom en
workshop. Jag har också planerat en del kring samarbetet med Östgöta nation och
ämbetsmannaavslutningen i december, haft möte med vår kapitalförvaltare på Söderberg and
Partners, träffat Seniorskollegiet samt börjat arbetet med att se över Press Judicata inför en
framtida digitalisering. Jag har också representerat JF på diplomeringsmiddagen, som tyvärr
inte gick riktigt som planerat vilket föranlett en del efterarbete. Slutligen har jag deltagit på en
arbetshelg i Visby tillsammans med ordförande och de andra studentkårernas ordföranden och
vice ordföranden.
Sekreterare meddelar:
Sedan förra styrelsemötet har jag varit på verksamhetsplansmöte och hjälpt till att tömma
köket på Jontes inför renoveringen. Jag och ordförande för sociala utskottet har varit på JF
Stockholms reccegasque och representerat JF Uppsala vilket var väldigt trevligt och
inspirerande. Jag har även planerat en kick-off med ordförande för valberedningen som
kommer äga rum nu i veckan. Ämbetsmannafesten blev inte av som planerat den 19/10 till
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följd av Jontesrenoveringen men jag och kommunikationsansvarig kommer se över
möjligheterna att hålla den inom en snar framtid.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Sedan det förra mötet har jag och vice ordförande för studieutskottet varit på kick-off för
uppstartsprogrammet. Vi har organiserat och sedermera publicerat ett evenemang tillsammans
med ELSA som tar sikte på alternativa karriärvägar för jurister. Vi har jobbat med
åsiktsprogrammet och har fått många åsikter som underlag för arbetsgruppens fortsatta
beredning av uppdateringen av styrdokumentet. Jag har också jobbat med skrivelser,
översättningar av vissa dokument samt andra löpande projekt för styrelsen och för utskottet.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Sedan senaste mötet har saker inte flutit på så smidigt som man hade kunnat hoppats.
Diplomeringsmiddagen är avklarad men en del oklarheter kvarstår mellan oss som beställare
och nationen som tillhandahöll festen. Det har varit en hel del möten gällade middagen men
det finns all anledning att tro att det kommer lösa sig inom en snar framtid.
Jontesrenoveringen är i full gång och sedan i måndags har cafeverksamheten rullat på
ÖG-nation.
Jag själv och Ingrid var på JF Stockholms Reccegasque, supertrevlig kväll och vi tog med oss
en hel del erfarenheter och ideér till kommande JF-event.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sen senast så har har planerats angående ämbetsmannafesten som dock blivit uppskjuten
p.g.a. jontes renovering. Det har även arbetats en del med kommunikationsplanen som ska
gälla JF i sin helhet men framförallt PR. Utöver det så har arbetetet med att analysera en
eventuell digitalisering av PJ börjat. I styrelsen så har vi även arbetat med nästa års
verksamhetsplan.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen beslutar
Att godkänna offert från Totalhus på renovering av Jontes stugas kök enligt bilaga, med
ändringen att alla åtgärder som faller under vår försäkring tas på löpande räkning och dras av
från det fasta priset.
(Beslut taget 191015)

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Info:
Kostnaderna för balen börjar klarna men alla fakturor är inte ännu registrerade.
Förhinder av Dolus Cup resulterade i att spara in en utgiftspost.
Till följd av återbetalning av biljetter till Diplomeringsmiddagen kommer ett mindre positivt
resultat än väntat synas i budgeten.
Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

4(7)

2019-10-22

Recceveckan HT19 klarade budget och har därmed budget till en fuck-off.

11 § Kommunikationsplan
Föredragande: Magnus Jansson och Ludvig Borg
Bakgrund: En heltäckande kommunikationsplan har tagits fram som ska vara ett stöd till
PR-gruppen i deras arbete tillsammans med ämbetsmännen.
Förslag till beslut: Att anta kommunikationsplanen enligt förslag.
Styrelsen beslutar
Att bordlägga 11 § tills nästkommande styrelsemöte.

12 § Representant i Iustus förlags styrelse
Föredragande: Magnus Jansson och Frida Gommel
Bakgrund: Simon Alsing kommer lämna posten som representant i Iustus förlags styrelse, där
han suttit som suppleant i ett par år, i samband med sin examen. Erika P. Björkdahl är
ordinarie ledamot. Vi behöver hitta en efterträdare till Simon, och en person som för tillfället
är aktiv i föreningen har efterfrågats. Aktuella kandidater är vice ordförande, sekreterare och
bokmästare.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Magnus att utreda möjligheter med Iustus.

13 § Information angående diplomeringsmiddagen
Föredragande: Frida Gommel, Magnus Jansson och Alice Rosenfeldt
Bakgrund: Vi följer upp processen med Göteborgs nation angående att diplomeringsmiddagen
inte gick som det var tänkt.

14 § Styrelsens beslutsprocesser
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Diplomeringsmiddagen och händelserna kring det har belyst att det finns anledning
att reflektera över styrelsens beslutsprocesser och beslutskultur samt vad som är en fråga för
styrelsen, utskottsordförande respektive presidiet.
Styrelsen beslutar
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Att uppdra åt Magnus Jansson att ta fram förslag till beslut med innebörden att styrelsebeslut
krävs innan transaktioner av väsentlig ekonomisk betydelse.

15 § Uppdatering om Jontes stuga
Föredragande: Alice Rosenfeldt
Info:
OCAB har skickat en offert på vad en viss åtgärd i köket skulle kosta. OCAB:s offert inkom
idag (22/10), vilket är över två veckor efter offertförfrågan skickades ut.
Nytt golv har upptäckts under det nuvarande golvet på Jontes stuga.
Kontakt kommer tas med försäkringsbolaget eftersom de nödvändiga åtgärderna är större än
vid första inspektion.
Sprickor i väggarna i Jontes kök har upptäckts.
Allting flyter på bra med verksamheten på Östgöra nation.

16 § Återrapportering Seniorskollegiet
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund: Tyvärr gick minnesanteckningarna förlorade så Magnus och Frida föredrar
muntligt vad som sades på sammanträdet. Morgan Ödman har varit snäll att dela med sig av
sina minnesanteckningar.
Bilaga: Morgan Ödmans minnesanteckningar från Seniorskollegiet.

17 § Press Judicata
Föredragande: Magnus Jansson, Ludvig Borg och Alexis Hekmatfar
Bakgrund: Arbetsmarknadsansvarig, vice ordförande, kommunikationsansvarig och Press
Judicatas redaktion har haft ett möte där tidningens framtid har diskuterats. Återrapportering
från mötet samt diskussion om vad nästa steg bör vara.
Info:
Kommer först vara aktuellt 2020, eventuellt starta digitala kopiorna parallellt med den fysiska
upplagan till en början. För att driva tidningen digitalt behövs inga större ekonomiska
satsningar. Det ska diskuteras med våra samarbetspartners ifall de skulle vilja sponsra Press
Judicata. Målet är att till årsskiftet ha en digital parallell upplaga.

18 § Värdegrund
Föredragande: Magnus Jansson och Frida Gommel
Bakgrund: JF har i dagsläget en värdegrund som togs fram av Felix Wideroth. Emellertid
saknar den förankring i den nuvarande verksamheten och därför svår att använda på ett bra
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sätt. Jag tycker därför att vi ska revidera vår värdegrund och undrar om styrelsen håller med.
Att diskutera är också formerna för detta; hur ser vi till att värdegrunden är något som
medlemmarna är med och bidrar till och känner sig delaktiga av? Enkätundersökning?
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Frida Gommel att utreda möjligheterna för att skapa en ny värdegrund.

19 § Deltagande på bl.a. kommunikationskonventet
Föredragande: Ludvig Borg
Bakgrund: Diskussion angående vår roll och representation i olika event och
sammanslutningar.

20 § Allmänt om representation och
representationsbudgeten
Föredragande: Ludvig Borg
Diskussion:
Viss representation är till nytta för föreningen på andra sätt än genom förbättrade relationer
med våra vänkårer, nationer och juridiska föreningar. En möjlighet att företa studiebesök som
en separat del av representationen. Möjlighet att uppdatera representationspolicyn vid
förändrade omständigheter, t.ex. nu efter ett nytt påbörjat samarbete med JF Stockholm.

21 § Bevakningslistan
Bevakningslistan gicks igenom och uppdaterades.

22 § Övriga punkter
● Avstämning inför stämman.
● Planering inför kontaktdagen.
● Instagram-takeover inför stämman?

23 § Ordet fritt
24 § Mötets avslutande
Frida Gommel förklarar mötet avslutat kl. 20:15.
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_____________________________
Frida Gommel, Ordförande
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_______________________________
Alexis Hekmatfar, Justerare
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