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Dagordning

Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 06-05-2020
kl. 17.15
Kallade:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Proinspektor:
Verksamhetsrevisor:

Frida Gommel
Erik Schwartz
Ingrid Jacobson
Edward Olsson
Johannes Wikström
Arvid Bertilsson
Alexis Hekmatfar
Olle Lundin
Rolf Johansson
Andreas Larsson

1 § Mötets öppnande
Frida Gommel öppnar mötet kl 17:22.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Edward Olsson
Styrelsen beslutar
Att välja Edward Olsson till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Johannes Wikström
Styrelsen beslutar
Att välja Johannes Wikström till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 29/4, en vecka i förväg i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutar
Att godkänna kallelseförfarandet.
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5 § Adjungeringar
6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutar
Att fastställa föredragningslistan.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 15/4 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutar
Att lägga protokoll 200415 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
I stora drag har följande hänt sedan sist:
● 4 sammanträden med JURO, eller arbetsgrupper i JURO. Det senaste nu i helgen,
där vi bland annat diskuterade JURO:s arbetsformer, möjligheter att inkludera
icke-styrelsemedlemmar i JURO:s arbete samt hur distansundervisningen har
hanterats på olika lärosäten. En intressant notering är att alla andra juridiska
fakulteter (notera: inte Uppsala) verkar ha gått ut med info om att de sänker sina
krav vid examinationer m.a.a. distansundervisningen.
● 6 sammanträden med UU:s distansundervisningsarbetsgrupp. Det mest intressanta
ur studentperspektiv är planerna att genomföra en undersökning av studenternas
hälsa m.a.a. distansundervisningen, samt att det ska arbetas fram riktlinjer för
hemtentamen.
● 1 kursföreståndarmöte där beslut togs om att junitentamen ska ske på distans.
● 1 möte med kursledningen för T5 där formerna för distanstentamen diskuterades.
Överenskommelsen är att den ska likna en vanlig tenta i så stor omfattning som
möjligt, att mer seniora lärare ska rätta (i den mån det är möjligt) samt att frågorna
ska vara mer essäliknande för att förhindra samarbete.
● Programråd med lantmäteriprogrammet. Allt tycks ha gått bra. Former för ett mer
effektivt och förankrat studentinflytande bör tas fram på sikt. Glädjande att vi i vart
fall lyckats med att få in en representant från lantmäteriprogrammet i studierådet, ett
steg i rätt riktning.
● Fakultetsnämnd. Det mest intressanta som togs upp var de nya medlen som tilldelats
universitetet 2020/2021. JF:s hållning i frågan är att dessa skall gå till
lantmäteriprogrammet och/eller nätbaserad juridisk översiktskurs (och inte till ett
tillfällig utbyggnad av juristprogrammet).
● Utbildningsutskott. Bland annat diskuterade vi undersökningen som JF tog fram i
april om studenternas upplevelser av distansundervisningen.
● Aprilstämma.
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● Webinar om framtidens juristutbildning, Tech Academy Nordic. Det gick bra att
prata engelska. Alla (inkl. en professor vid Chalmers, en student vid Codex
Standford och en lektor vid Bucerius Law School) höll med om att datorförbud är
urbota dumt. Typ det intressantaste som hände där.
● UUFS har skickat in ett remissvar till utredningen om fusk vid högskoleprovet. Då
vi inte kunde komma överens tar remissvaret inte ställning till huruvida det bör
författningsregleras att studenter har rätt att ha kvar sina betyg vid återkallad
antagning pga. fusk vid högskoleprovet.
I övrigt har jag fördelat tid mellan mötesförberedelser och diskussioner med JURO om de nya
notarieantagningsreglerna. Har även haft en del kontakter med institutionen m.a.a. söktrycket
på höstens fördjupningskurser som är ovanligt högt. Mer info när jag har mer info.
Vice ordförande meddelar:
●
●
●
●
●

Deltagit på JURO:s ordförandemöte.
Startat diskussion med eBallot ang. de digitala bristerna.
Följt upp KDAB i ljuset av Corona.
Begränsat kostnaderna som skulle uppkommit pga JURO i Lund.
Fixat allt kopplat till stämman. Nu borde allt som skulle vara gjort därefter vara gjort.

Sekreterare meddelar:
Sedan senaste mötet har jag varit sekreterare på aprilstämman och arbetat mycket med det
administrativa. Stämman gick väldigt bra, med fyra nya styrelseledamöter, ny inspektor samt
ny verksamhetsrevisor.
Jag har även varit med på bolagsstämma samt styrelsemöte i Iustus förlag AB.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
I och med corona ligger verksamheten i mångt och mycket på is då inga fysiska event är
möjliga. Däremot säker vi vägar framåt för engagemang för byråerna. Till exempel har MSA
haft digitalt tentaplugg för T5 och CQ har haft en digital föreläsning för samtliga intresserade.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Jag har medverkat på JURO-möte och fakultetsnämndsmöte och studieutskottet har haft
studierådsmöte. Det uppdaterade åsiktsprogrammet är klubbat på stämman och gäller
framöver. Utöver mejl- och telefonkorrespondens med kursledningar för T1 och T5 har jag
tillsammans med vice ordförande för studieutskottet och Torbjörn Ingvarsson utvecklat
PM-stugan för att fungera digitalt. Jag har sitter framöver också i en arbetsgrupp för ökat
lärarskap på fakulteten.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Jag har firat mina nästan 70 nyvalda ämbetsmän!!!!
Men i och med att mitt utskott inte bedriver någon egentlig verksamhet har jag och mina
ämbetsmän fortsatt med att planera hösten. Jag har daglig kontakt med reccekommittén och
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ser över allt deras arbete. Likaså jobbar gasquegruppen med våra samarbetsgasquer och
årsbalen, mycket är oklart men vi kämpar på.
Kommunikationsansvarig meddelar:
Nu ligger alla PJs nummer digitalt på hemsidan!!

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
10 § Styrelseledamot i Iustus Förlag AB
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund: JF har en styrelseledamotspost i Iustus förlags styrelse. I dagsläget sitter Inspektor
emerita på denna. Vi bör diskutera ett byte.

11 § Information från Iustus förlag AB
Föredragande: Ingrid Jacobson
Bakgrund: Jag har närvarat på Iustus senaste styrelsemöte och bolagsstämma, där
diskuterades bl.a. försäljningssiffror och framtidsprognosen till följd av Covid-19.

12 § Utdelning från KDAB
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund: Vi behöver snart fatta ett beslut om utdelning från KDAB för året 2019.
Bilaga: Bilaga 1.
Styrelsen beslutar
Att f öreslå en utdelning på 600 000 kr från KDAB för 2019.

13 § Ämbetsmannaavslutning och avtackningar
Föredragande: Erik Schwartz och Frida Gommel
Bakgrund: Terminen lider mot sitt slut. Få evenemang har hållits denna termin och vi bör
diskutera möjligheterna för en ämbetsmannaavslutning.
Styrelsen beslutar
Att JF inte arrangerar en ämbetsmannaavslutning VT20 utan istället har en gemensam
avslutning/kick-off HT20 om möjligt.
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14 § Återrapportering av medel för studentinflytande
Föredragande: Erik Schwartz
Bakgrund: Vi har ett fastställt årsbokslut. Vi behöver således fastställa återrapporteringen av
medel för studentinfytande.
Bilaga: Bilaga 2.
Styrelsen beslutar
Att fastställa återrapporteringen av medel för studentinflytande i enlighet med bilaga 2.

15 § Reccemottagning HT20
Föredragande: Frida Gommel och Johannes Wikström
Information: Recceveckan planeras med utrymme för följderna av Covid-19.

16 § Ansökan ur verksamhetsutvecklingsbudget
Föredragande: Erik Schwartz och Johannes Wikström
Bilaga: Bilaga 3.
Styrelsen beslutar
Att bevilja ansökan.

17 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

18 § Övriga punkter
19 § Ordet fritt
20 § Mötets avslutande
Frida Gommel avslutar mötet kl 19:06.
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