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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 04-03-2020
kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

Frida Gommel
Erik Schwartz
Ingrid Jacobson
Edward Olsson
Johannes Wikström
Arvid Bertilsson
Alexis Hekmatfar

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl. 17:15.

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

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Alexis Hekmatfar
Styrelsen beslutar
Att välja Alexis Hekmatfar till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 26/2, en vecka i förväg i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6 § Fastställande av föredragningslista
Ny 15 § Övrigt - Internationalisering.
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 18/2 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll från 18/2 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Massor har hänt sedan sist. Ska försöka sammanfatta det viktigaste:
● Torsdagen den 20/2 hade kårerna ett möte med överbibliotekarien Lars Burman för
att prata biblioteksfrågor. Bland annat diskuterades huruvida det skulle vara möjligt
att göra ett undantag för JB avseende utlåningssystemet, vilket vi självfallet ställer
oss mycket positiva till. Det finns även (ännu lösa) planer på att frigöra fler
studieytor på Carolina, också det väldigt positivt.
● Jag har varit i möte med ordförande för valberedningen i Områdesnämnden
Humsam och diskuterat framtida vicerektor och ställföreträdande vicerektor. Vi har
även inbjudits att ställa frågor på hearingen med anledning av valet. Tyvärr har vi
inte närvarorätt under hearingen, något som vi ställer oss starkt kritiska till.
● Studierådet har sammanträtt (mer om det i ordf.studs meddelande).
● Fakultetsnämnden har sammanträtt. Inget av särskilt studentintresse avhandlades.
● Kårerna har sammanträtt med Avdelningen för internationalisering för att bland
annat diskutera det underlag som redovisades på förra mötet. Tyvärr verkar det inte
som att förslaget föll i god jord. Ett uppföljande möte kommer att hållas vecka 12.
● Jag har suttit med på Doktorandnämndens sammanträde för att lyssna in vad som
händer där. Inte så mycket nytt på den fronten!
● Den 27/2 var jag på rektors Dekandag, där alla dekaner och prodekaner träffas under
en dagskonferens. Det var väldigt givande. Min viktigaste insats där var att i
helgrupp lyfta frågan om situationen på Juridiska biblioteket; det var inte väldigt
uppskattat av representanter från Jurfak, men det har ändå satt bollen i rullning.
Under helgen har jag dragit ihop ett möte med våra dekaner, chefen för JB,
Doktorandrådet och studierektorerna där vi kommer att diskutera framtida
samverkan. Bra och viktigt!
● Under helgen har jag varit på sammanträde med JURO och efterföljande bal i JF
Karlstads regi. Mer om vad som avhandlades på JURO i ordf.studs meddelande.
I övrigt har mycket tid gått åt att förbereda mig inför rektorsseminariet på tisdag (om det fria
ordet inom akademin). Jag har också skrivit verksamhetsberättelse samt underlag till olika
möten (styrelsemöte, möte med Studentsamverkan samt JURO-mötet).
Vice ordförande meddelar:
● Påbörjat revidering av budget och stadgar.
● Bockat av många punkter på "att-göra"-listan
● Styrelsemöte med KDAB
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● Studentkorten har nu skickats ut.
Sekreterare meddelar:
Har sedan det senaste styrelsemötet haft styrelsemöte i Kontaktdagen AB, representerat JF på
Stockholms nations skottårsbal och närvarat på ett möte med bl.a Uppsala universitets rektor.
Ordförande för sociala utskottet:
Jag har sedan senaste styrelsemötet jobbat för att fixa sponsorer till Halvvägsgasquen som pga
prishöjningar hos Norrlands tyvärr inte längre är möjlig att genomföra plus/minus noll.
Jag har även träffat sponsorförmannen och diskuterat inför recceveckan i höst, vi ska försöka
få till många sponsorer och därmed möjliggöra recceveckan. Jag har även hållit på med
restaurangrapport (fullständig redovisning av Jontes försäljning 2019 utifrån alla olika sorters
alkohol) samt börjat fila på arbetsordningen, min förhoppning är att fixa den nästa vecka.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz
Information:
Coronas påverkan på JF:s ekonomi, både vad gäller framtida events men även börsens
reaktion. Utdelningen från Kontaktdagen AB är försenad.

11 § Tilldelning av medalj
Föredragande: Ingrid Jacobson
Styrelsen beslutar
Att tilldela Morgan Ödman en styrelsemedalj.
Att u tdela en förtjänstmedalj av andra graden.

12 § Proposition SFS
Föredragande: Frida Gommel
Bilaga: Proposition SFS
Rösträkning:
För förslaget: 1
Mot förslaget: 5
Blank: 1
Styrelsen beslutar
Att i nte bestyrka propositionen inför aprilstämman.
Att diskutera propositionen med Seniorskollegiet.
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13 § Proposition om Seniorskollegiet
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: Proposition Seniorskollegiet
Diskussion:
En maxgräns på antal valbara styrelseledamöter per år bör införas för att förhindra att alla
styrelseledamöter väljs till seniorskollegiet.
Denna proposition bör inte tillämpas retroaktivt, inga nu sittande ordförande för studierådet
kommer uteslutas från seniorskollegiet.
Styrelsen beslutar
Att uppdra åt Erik Schwartz att genomföra diskuterade ändringar.

14 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

15 § Övriga punkter
● Halvvägsgasquen
● Avtal med biblioteket
● Internationalisering

16 § Ordet fritt
17 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl 18:31.
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