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Protokoll

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 01-04-2020
kl. 17.15
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:

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

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl 17:20.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Arvid Bertilsson
Styrelsen beslutar
Att välja Arvid Bertilsson till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Erik Schwartz
Styrelsen beslutar
Att välja Erik Schwartz till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 25/3 i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6 § Fastställande av föredragningslista
● Ny 14 § - Recceveckan VT21
● Ny 16 § Övriga punkter - Juriststudiehjälpen
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan med gjorda revideringar.
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7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokollet från 180320 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll från 180320 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
I kronologisk ordning:
● Sammanträde intendenturstyrelsen, där beslut togs om att tomställa Gamla torget 3.
Beslutet har diskuterats med studierådet och ligger i linje med rådets uppfattning i
frågan.
● Sammanträde studierådet.
● Regelbundna sammanträden med de andra studentkårerna m.a.a. corona-situationen.
● Regelbundna sammanträden med Arbetsgrupp Corona (jurfak) för att diskutera
utbildningens upplägg och övergången till distansundervisning.
● Sammanträde (digitalt) med JURO i frågan om psykisk ohälsa och arbetet med att ta
fram en lärosätesöverskridande enkätundersökning.
● Sammanträde med den särskilda valberedningen, bestående av ordförande för
valberedningen, inspektor, proinspektor och ordförande.
● Löpande sammanträden med den universitetscentrala arbetsgruppen för övergång
till distansundervisning.
● Ställningstagande beträffande utresande studenters rätt att söka fördjupningskurser.
● Årlig dialog med rektor, där vi bland annat diskuterade det utökade
utbildningsuppdrag som förutspås m.a.a. covid-19.
● Endagsinternat med UUFS, där vi bland annat diskuterade utvecklingsområden för
det centrala studentrepresentantsskapet samt frågan om ett gemensamt
åsiktsprogram (som inte reglerar lokal studiepolitik - lades dock på is).
● Kursföreståndarmöte med anledning av övergången till distansundervisning - det
finns en ojämlikhet mellan olika terminskurser, där olika kursföreståndare har
tacklat övergången med olika stor framgång/förändringsbenägenhet. JF fortsätter att
trycka på för att samtliga kurser ska digitalisera sin undervisning.
● Utökat ledningsråd med fokus på Verksamhetsplan för universitetet 20/21.
I övrigt har jag försökt vara ett bra stöd till Erik (som har fått hantera merparten av/alla de
frågor som rör JF:s interna verksamhet). Jag har även varit behjälplig i att starta upp
arbetsgruppen för distansundervisning för gymnasieelever, där Max Karlsson sitter som
ordförande. Jag har även skrivit färdigt artikeln om digitalisering som ska publiceras i Juridisk
publikation under kommande månad.
Vice ordförande meddelar:
● Deltagit i studierådsmöten för att bredda insynen i JF:s verksamhet
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● Regelbundna sammanträden med de andra studentkårerna och representanter för
nationerna m.a.a. corona-situationen i den s.k. studentkrisgruppen.
● Endagsinternat med UUFS, där vi bland annat diskuterade utvecklingsområden för
det centrala studentrepresentantsskapet samt frågan om ett gemensamt
åsiktsprogram (som inte reglerar lokal studiepolitik - lades dock på is). Internatet
innebar att frågan om internationalisering av studentrepresentanter faller på mig.
Arbetet innebär bl.a. att översätta den handbok efter vilken studentrepresentanterna
arbetar.
● Halvvägsgasquen har hanterats i enlighet med myndigheternas råd och tidigare
styrelsebeslut, och återbetalningar har gått ut till de som valt att inte delta.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen har beslutat
Att g e Max Karlsson rätt att skapa en arbetsgrupp enligt bifogad beskrivning.
(Beslut fattat 260320)
Se bifogat Förfrågan om tillsättning av arbetsgrupp.
Att återbetala biljettköpare så mycket per biljett som totalt sett motsvarar det belopp
Norrlands efterger.
(Beslut fattat 190320)
Att välja Max Bengtsson till recceombud HT20.
(Beslut fattat 260320)

10 § Digital stämma
Föredragande: Frida Gommel och Erik Schwartz
Bakgrund: till följd av folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer vi inte längre
kunna hålla aprilstämman på ordinarie sätt utan kommer genomföra stämman digitalt.
Diskussion: förutsättningar för att tekniken ska fungera, en eventuell “övningsstämma” för de
som är administrativt ansvariga för stämman. Samtliga medlemmars möjlighet att yttra sig på
stämman måste säkerställas. På grund av att obehöriga tagit sig in på föreningsstämmor hos
andra studentföreningar genom zoomkoder behöver det förhindras. Möjligheterna att inte
behöva lägga ut Zoomlänken öppet kommer utredas.

11 § JF:s verksamhet framöver i ljuset av covid-19
Föredragande: Frida Gommel och Erik Schwartz
Diskussion: mycket av JF:s verksamhet ligger på is för nuvarande, det är i stort sett endast
studiebevakningen som fortgår. Presidiet har möte i studentsamverkan i början av april och
efter det kan nya riktlinjer tas fram.
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12 § Marknadsföring inför stämman
Föredragande: Frida Gommel och Erik Schwartz
Diskussion: hur bör marknadsföringsprocessen se ut inför stämman, då de vanliga
marknadsföringsmetoderna (meet&greet och kaffe på Munken/JB) inte finns att tillgå.
Styrelsen beslutar
Att u ppdra åt Erik Schwartz att ansvara för marknadsföringen av aprilstämman.

13 § Diplomeringsmiddagen VT20
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund: Diplomeringen VT20 blir inte av till följd av covid-19. Därmed behöver JF ställa
in diplomeringsmiddagen vi anordnar på begäran av fakulteten.
Styrelsen beslutar
Att ställa in diplomeringsmiddagen VT20

14 § Recceveckan VT21
Föredragande: Erik Schwartz och Johannes Wikström
Bakgrund: till följd av covid-19 är det inte längre säkert att Recceveckan HT20
“Succéveckan” kommer kunna genomföras. Reccekommittén har föreslagit att för det fall
recceveckan HT20 ställs in de istället håller i recceveckan VT21 med samma tema och
funktionärer.
Styrelsen beslutar
Att göra ett avsteg från ämbetsbeskrivningen för sociala utskottet i det att reccekommittén till
vårterminen ska väljas på vårterminens ordinarie stämma i detta enskilda fall.
Att inte lysa reccekommitté VT21 till aprilstämman 2020 utan istället lysa reccekommitté
VT21 i september

15 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

16 § Övriga punkter
● Juriststudiehjälpen

17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl 18:25.
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