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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 20-08-2020 kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Inspektor:
Proinspektor:
Verksamhetsrevisor:

Arvid Bertilsson
Erik Schwartz
Elias von Heijne
Edward Olsson
Johannes Wikström
Jacob Nittmar
Alexis Hekmatfar
Olle Lundin
Rolf Johansson
Andreas Larsson

1 § Mötets öppnande
Arvid Bertilsson öppnade mötet kl 17:16.

2 § Val av justerare tillika rösträknare
Förslag: Johannes Wikström
Arvid Bertilsson yrkade
att välja Erik Schwartz till justerare tillika rösträknare.
Styrelsen beslutade
Att välja Erik Schwartz till justerare tillika rösträknare.

3 § Val av mötesobservatör
Förslag: Jacob Nittmar
Styrelsen beslutade
Att välja Jacob Nittmar till mötesobservatör.

4 § Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick 2020-08-13.
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelseförfarandet.

5 § Adjungeringar
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6 § Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen dagordning.

7 § Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 2020-05-20 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att lägga protokoll från 2020-05-20 till handlingarna.

8 § Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Sommarmånaderna har gått till uppstart och studiebevakning, framförallt avseende
lokalfrågor och andra corona-relaterade "problem". Jag har varit på uppstartsmöte med UUFS
och etablerat kontakt med fakultetens representanter.
Vice ordförande meddelar:
-

Tagit semester och jobbat på distans större delen av sommaren.
Haft överlämning och kickoff med nya UUFS.
Hälsat på hos nationerna och visat oss för det nya kuratelet.

Sekreterare meddelar:
Har haft överlämning och börjat planera långsiktigt för året. Bokmästaren har beställt böcker
inför terminsstart och en inventering av befintliga inventarier har genomförts.
Ordförande för studieutskottet meddelar:
Jag har de senaste veckorna hållit på att förbereda studierådets delaktighet i recceveckan,
planera utbildning för studierådet och tillsatt diverse studentrepresentanter i olika organ.
Utöver vad jag har gjort så har det tagits beslut från Bengt Domeij att extra medel skall finnas
för fördjupningskurserna. Dessa medel skall användas för att kunna boka nationslokaler som
är stora nog för att kunna hålla social distansering. Kurserna får 5000 kr för en 15 HP och
8000 kr för en 30 HP.
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Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Jag har sedan sist varit i löpande varit i kontakt med alla utskottets delar angående hur vi ska
göra med hösten. Kort uppdatering:
-

Recceveckan genomförs men utan festande osv. Att ställa in recceveckan helt skulle
slagit för hårt mot de nya studenterna. Vår förhoppning är att kunna genomföra
reccegasque m.m. exempelvis senare i höst.
Balen står näst på tur. Preliminärt lär den ställas in men vi letar efter alternativ, ex att
dra ner storleken avsevärt.
Culpa Cup, Halvvägs, JF-intern sittning osv är alla planerade så pass sent i höst att vi
inte behöver ta beslut än utan kan vänta ett tag till.

9 § Protokollföring av tagna PC-beslut
Styrelsen beslutade
Att i Arbetsordning för Juridiska föreningen i Uppsalas jämlikhets- och mångfaldsgrupp
(JoM-gruppen) införa en ny § 10 med nedan lydelse, samt omnumrera nuvarande § 10-13 till
§ 11-14. (beslut taget 2020-08-05)
”§ 10 Jäv
Om ämbetsman i JoM-gruppen misstänker att dennes opartiskhet kan ifrågasättas vid utövandet av
sitt uppdrag ska detta omgående meddelas förmannen och/eller vice ordförande. Ämbetsmannen ska
avstå från att bereda och rösta i jävssituationen.
I en sådan situation har JoM-gruppen rätt att be tidigare JoM-förman och/eller vice ordförande i sin roll
som jämställdhetsansvarig för föreningen att under jävssituationen delta i JoM-gruppens arbete med
samma ansvar och skyldighet som den jäviga ämbetsmannen. Om antalet icke jäviga ämbetsmän i
JoM-gruppen understiger tre bör JoM-förman och/eller vice ordförande tillfrågas."

Att ställa in höstens nordiska vecka och under hösten löpande följa upp förutsättningar för
påföljande nordiska vecka. (beslut taget 2020-07-23)

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz
Intäkterna från KDAB kommer bli mindre än tidigare förväntat. Överlag har föreningen en
bra ekonomi och lider inte avsevärt.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
+46(0)700 90 86 73

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2020-08-19
Sida 4 av 5.

11 § Septemberstämma och ämbetsmannautbildning
Erik Schwartz yrkade på
Att fastställa datumet för Septemberstämman till 2020-09-27.
Att ge Elias von Heijne i uppdrag att anordna Septemberstämman.
Att ge Johannes Wikström i uppdrag att anordna ämbetsmannautbildningen.
Styrelsen beslutade
Att fastställa datumet för Septemberstämman till 2020-09-27.
Att ge Elias von Heijne i uppdrag att anordna Septemberstämman.
Att ge Johannes Wikström i uppdrag att anordna ämbetsmannautbildningen.

12 § Avtackning och medaljering
Bakgrund: Det kommer inte vara möjligt att tacka av Erika P- Björkdahl på Balen. Inte heller
medaljeringen kommer kunna äga rum här.
Styrelsen beslutade
Att skjuta upp medaljeringen och avtackning till dess att de går att genomföra.

13 § Värdegrund
Bakgrund: Styrelsen behöver bestämma hur vi ska gå vidare med punkten. Styrelsen har
tidigare fått i uppdrag att se över föreningens värdegrund.
Styrelsen beslutade
Att bordlägga ärendet tillsvidare.

14 § Fundraiser och sponsorer
Alexis Hekmatfar berättade att pandemin fortfarande påverkar arbetet och att fundraisern
ligger på is tillsvidare. Eventuell Instagram-takeover har diskuterats.

15 § Domarstation på recceveckan
Bakgrund: 26 augusti har styrelsen sin domarstation.
Jacob Nittmar, Erik Schwartz, Arvid Bertilsson och Elias von Heijne kommer att kunna
närvara.

16 § Uppdatering om studiebevakningen
Samtliga kurser har fått mer pengar till att kunna boka större salar. Terminskurserna kommer
att få mer än fördjupningskurserna. Studenter har möjlighet till distansundervisning vid
behov.
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17 § Tid för höstens styrelsemöten
Styrelsen beslutade
Att hålla kontinuerliga möten varannan onsdag med start 2020-09-02.

18 § Tilldelning av ämbetsmedaljer
Bakgrund: Emelie Möller har under sommaruppehållet efterfrågat ämbetsmedalj.
Föredragande: Elias von Heijne
Den budget som finns tillåter inte inköp av fler medaljer. En ny budget kan beslutas på
Novemberstämman.

19 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

20 § Övriga punkter
21 § Ordet fritt
22 § Mötets avslutande
Mötet avslutades av Arvid Bertilsson 18:26.
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