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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 06-11-2019 kl.
08.00
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 öppnar mötet kl. 08:09.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Ludvig Borg
Styrelsen beslutar
Att välja Ludvig Borg 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 föreligger.

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 14 § - Vice ordförande för JURO.
Styrelsen beslutar
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Att f astställa föredragningslistan med gjorda ändringar.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från föregående sammanträden är ute för justering.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sedan sist har jag i stora drag gjort följande:
● Sammanträde med områdesnämnden - bland annat diskuterades omorganisationen av
nämnden, i övrigt inga viktiga studentfrågor.
● Studierådssammanträde samt ett event med terminsskyddsombuden på munken för att
öka medvetenheten om vad ett skyddsombud gör.
● Arbetet med stressenkäten - vi har haft ytterligare ett möte och har börjat bjuda in
relevanta deltagare.
● Tentastuga för lantmäteriprogrammet - i samråd med Erika initierade jag, Arvid och
Anton en tentastuga inför lantmäteristudenternas första tenta. Det blev väldigt lyckat!
● Remisser och skrivelser - Kårsamverkan har arbetat med remissen för universitetets
Mål och strategier, samt Riktlinjer för studentinflytandet. Jag sitter också i en
arbetsgrupp i JURO som skriver remissvaret till den nya notarieöversynen.
● Övrigt - jag har tillsammans med studierådet har väckt frågan om öppettider i
Juridicums lokaler. Vi har även tagit fram en kravprofil inför dekanvalet.
Vice ordförande meddelar:
De senaste veckorna har varit förhållandevis lugna då min framförhållning tidigare under året
har varit god. Huvudsakligen har arbetet bestått i att färdigställa förslag till verksamhetsplan
och budget för 2020. En del tid har också lagts på planering inför mötet med föreningen
USMOS som berörde en del frågor i samband med övergången till Studentkortet. Jag har haft
sammanträde med Kårsamverkan, representerat JF på Uppsala studentkårs råbiff och på
Farmacevtiska studentkårens årsbal. Jag närvarande också på tentastugan för
Lantmäteriprogrammet. Slutligen har jag kickat igång arbetet med att ta fram
ämbetsmannatröjor med syfte att göra det till en årligen återkommande investering.
Sekreterare meddelar:
Sedan senaste styrelsemötet har jag haft en kick-off med mitt utskott tillsammans med
valberedningen vilket var väldigt lyckat. Annars har jag endast hållit på med det vanliga,
svarat på mail och renskrivit protokoll.
Ordförande för studierådet meddelar:
Ett möte med studierådet har hållits där diverse frågor har behandlats, varav de största är
kårens hemställan om utökade öppettider på visa läsytor och en eventuell kravprofil inför
dekanvalen. En tentastuga har ordnats för lantmäteristudenterna och presentation har
förberetts för den. Jag har börjat jobba på ett utkast till en skrivelse om nya former för de
utskick på förslagsändringar som ledare för terminskurserna skickar till oss. Arbete har lagts
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ner i det evenemang som har planerats med ELSA. Utöver den löpande verksamheten har jag
haft PM-period och har därför haft svårt att hinna med mycket annat.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Arbetet i utskottet fortlöper. På fredag äger MSA-dagen rum men annars är det lugnt just nu
då Kontaktdagen står för dörren.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Min termin har just nu PM-period så jag har legat lite lågt med "JF:andet" den senaste veckan.
Arbetet för fundraisern har börjat på riktigt och vi har ringt runt och ordnat föreläsare samt
satt upp en detaljplan för hur eventet ska gå till, plats och datum. Kommer bli superbra och
jag ser fram emot att kunna dela mer av hur arbetet går längre fram. Alla försök att hålla P3
möten med ekonomer och läkare har ställts in så jakten fortsätter de kommande veckorna. Det
lutar dock åt att vi kommer få till en P2 gasque i mitten av februari eftersom läkarna
fortfarande vill styra fest med oss.
Recccekommittén arbete inför våran har dragit igång och auditions kommer hållas i slutet av
november. Flytten på ÖG har gått över förväntan och kökets renovering på Jontes flyter på
utan större överraskningar eller förseningar.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Sen senaste styrelsemötet har det börjat diskuteras om inköp av ämbetsmannatröjor. Efter
möte och planering har vi bestämt att beställa in olika testexemplar för att kolla priser,
utseende och kvalitet. Jag har även fortsatt kollat runt angående PJ. Utöver det så har det varit
det vanliga. Mycket mail och några mindre möten.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Magnus Jansson
Information: Mindre positiv utveckling än förväntat till följd av Diplomeringssittningen.
Större inköp av inventarier, t.ex. högtalare och boombox har även gjorts under året och
anstränger resultaten, även om de håller sig inom ramen för budgeten.

11 § Fyllnadsval
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Ansökningar har inkommit till lysta poster och styrelsen har att besluta om
fyllnadsval.
Styrelsen beslutar
Att v älja Pierre Ketola till sammankallande för studieförbättrande gruppen.
Att välja Matilda Söderholm till PR-assistent.
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12 § Verksamhetsplan 2020
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund: Utifrån styrelsens input i samband med workshopen har presidiet utarbetat ett
förslag till verksamhetsplan. Styrelsen har att besluta om huruvida planen ska läggas fram för
stämman eller om den ska revideras.
Se bilaga Verksamhetsplan 2020.
Förslag till beslut: att lägga fram verksamhetsplan för 2020 för stämman enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram verksamhetsplan för 2020 för stämman enligt bilagt förslag.

13 § Offert för tryck av Press Judicata
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Magnus har samlat in några offerter för tryck av Press Judicata utifrån
förutsättningen att sidantalet begränsas till 20 per nummer. Därigenom kan kostnaderna
minskas väsentligen jämfört med tidigare.
Se bilagor Offert Exakta Print och Offert Alatryck.
Förslag till beslut: Att anta offerten från Exakta Print.
Diskussion: Det har kommit in ytterligare en ny offert under dagen som inte tagits med som
underlag för förslag till beslut.
Styrelsen beslutar
Att b ordlägga punkten tills vidare utredning om ny offert hunnit göras.

14 § Vice ordförande för JURO
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund: JURO har skickat ut PC med deadline 9 november på att tillsätta en vice
ordförande med ansvar för ekonomi för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2020. JURO
har redan nu en vice, och det råder i princip konsensus om att en vice behövs för att söka
MUCF-bidrag. Detta kommer innebära lite merkostnader för JURO, men om vi får MUCF
kommer det inte att spela någon större roll.
Diskussion: Att få bidrag i framtiden innebär att kostnaden nu kan anses utgöra en investering
i framtiden. Vice ordförandens eventuella roll diskuteras.
Styrelsen beslutar
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Att g odkänna att JURO ska tillsätta en vice ordförande, med ansvar för ekonomi, för perioden
1 januari 2020 till 31 december 2020.

15 § Budget 2020
Föredragande: Magnus Jansson och Frida Gommel
Bakgrund: Presidiet har utarbetat ett förslag till budget. Styrelsen har att besluta om huruvida
budgeten ska läggas fram för stämman eller om den ska revideras.
Se bilaga Budget 2020.
Förslag till beslut: att lägga fram budget för 2020 för stämman enligt bilagt förslag.
Ändring: En del av VU ska öronmärkas för arbetsresor under 2020.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram budget för 2020 för stämman med gjorda revideringar.

16 § Budgetrutiner
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: I samband med den nya budgeten och tydligare kostnadsställen har Magnus
utarbetat budgetrutiner som ska vägleda utskottens och undergruppernas arbeten fr o m 2020.
Feedback på dessa efterlyses.
Se bilaga Budgetrutiner för kostnadsställen och projekt.

17 § Prop. Om en eller två vice ordförande för
studieutskottet (andra läsningen)
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund: Denna proposition gick igenom på aprilstämman och bör läggas fram för andra
läsning.
Se bilaga Prop. vice ordförande för studieutskottet.
Förslag till beslut: att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.

18 § Prop. om syfte
Föredragande: Frida Gommel
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Bakgrund: Efter Seniorskollegiets kommentarer har denna proposition omarbetats
redaktionellt för att förtydliga den. Styrelsen behöver ta ställning till den nya versionen.
Se bilaga Prop. syfte.
Förslag till beslut: att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.

19 § Prop. om verksamhetsrevisor
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Tidigare har styrelsen beslutat om att gå vidare med en proposition om
verksamhetsrevisor. Presidiet finner ingen anledning att revidera propositionen då inga
synpunkter på utformningen har inkommit.
Se bilaga Prop. verksamhetsrevisor.
Förslag till beslut: att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att l ägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.

20 § Prop. om styrelsens befogenhet att utesluta
medlemmar
Föredragande: Frida Gommel och Magnus Jansson
Bakgrund: Tidigare har styrelsen beslutat om att gå vidare med en reviderad proposition om
styrelsens befogenhet att utesluta medlemmar. Synen på frågan är delad i Seniorskollegiet.
Förslaget är därför att gå vidare med samma utkast som skickats till Seniorskollegiet.
Se bilaga Proposition uteslutning av medlemmar.
Förslag till beslut: att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att lägga fram propositionen för stämman enligt bilagt förslag.

21 § Miljörådet
Föredragande: Arvid Bertilsson
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Bakgrund: En ämbetsbeskrivning för en miljögrupp har tagits fram. Styrelsen bör besluta om
denna ämbetsbeskrivning ska ligga till grund för ett ämbete att lysa till decemberstämman.
Se bilaga Ämbetsbeskrivning miljörådet.
Styrelsen beslutar
Att skicka ämbetsbeskrivning för miljögrupp på återremiss för PC-beslut.

22 § Uppföljning: Översyn av ämbetsmän
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: På ett tidigare styrelsemöte har frågan om vilka ämbeten JF ska lysa diskuterats,
särskilt vad gäller vice-poster. Även frågan om en miljögrupp har diskuterats. Det är nu dags
att ha en slutlig diskussion om vilka ämbeten som ska lysas som underlag inför beslut på
styrelsemötet.
Se bilaga Ämbeten att lysa till decemberstämman.
Ändringar: En eventuell miljögrupp kommer sökas under administrativa utskottet.
Ensembleförman och vice ensembleförman kommer tillsättas olika ordinarie stämmor.
IT-förman och vice IT-förman kommer ändras i lydelse till IT-gruppen.
Stipendienämndens ämbetsperiod kommer endast löpa under vårterminen.
Två gasqueassistenter kommer lysas på ett år istället för som fyllnadsval med kalenderår som
ämbetsperiod.
Styrelsen beslutar
Att lysa ämbeten med gjorda revideringar.

23 § Hedersledamot
Föredragande: Frida Gommel
Bakgrund: En nominering till hedersledamot har inkommit. Enligt stadgarna (§ 2:9) ska
nominering beredas och presenteras efter förslag av särskild valberedning, bestående av
inspektor, som också är den särskilda valberedningens ordförande, proinspektor, styrelsens
ordförande och valberedningens ordförande.
Se bilaga Nominering Håstad.

24 § Kommunikationsplan
Föredragande: Magnus Jansson och Ludvig Borg
Bakgrund: En kommunikationsplan har tagits fram som ska vara ett stöd till PR-gruppen i
deras arbete tillsammans med ämbetsmännen.
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Se bilaga Kommunikationsplan.
Förslag till beslut: att anta kommunikationsplanen enligt bilagt förslag.
Styrelsen beslutar
Att anta kommunikationsplanen enligt förslag.

25 § JF:s suppleantplats i styrelsen för Iustus förlag
Föredragande: Magnus Jansson
Bakgrund: Styrelsen har att utse en ny företrädare som suppleant i Iustus förlag AB:s styrelse.
Iustus VD är av åsikten att administration och kostnad för att tillsätta t.ex. sekreteraren när
denne kliver på bör tas av Iustus.
Förslag till beslut:
Att utse JF:s sekreterare till suppleant i Iustus förlag AB:s styrelse.
Att revidera sekreterarens ämbetsbeskrivning och lägga till åliggandet “representera JF i
Iustus förlag AB:s styrelse”.
Styrelsen beslutar
Att utse JF:s sekreterare till suppleant i Iustus förlag AB:s styrelse.
Att revidera sekreterarens ämbetsbeskrivning och lägga till åliggandet “representera JF i
Iustus förlag AB:s styrelse”.

26 § Tilldelning av ämbetsmannamedaljer
Föredragande: Ingrid Jacobson
Förslag till beslut: Att tilldela Michaela Nordlin en ämbetsmannamedalj av andra graden.
Styrelsen beslutar
Att tilldela Michaela Nordlin en ämbetsmannamedalj av andra graden.

27 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom bevakningslistan och uppdaterade den..

28 § Övriga punkter
●
●
●
●
●

Avcheckning inför stämman.
Ämbetsmannaavslutning.
Lantmäteriprogrammet.
Lägesrapport Fundraising.
Klimatlätt.
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29 § Ordet fritt
30 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl. 11:36.
_________________________________
Frida Gommel, Ordförande
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