2020-09-02
Sida 1 av 3.

Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 2020-09-02 kl. 17:15.
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:

1§

Arvid Bertilsson
Erik Schwartz
Elias von Heijne
Edward Olsson
Johannes Wikström
Jacob Nittmar

Mötets öppnande
Arvid Bertilsson öppnade mötet kl. 17:23

2§

Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
Att välja Johannes Wikström till justerare tillika rösträknare.

3§

Val av mötesobservatör
Styrelsen beslutade
Att välja Erik Schwartz till mötesobservatör.

4§

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 2020-08-26 i enlighet med arbetsordningen.
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelseförfarandet.

5§

Adjungeringar
Ingen adjungerades.

6§

Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med den föreslagna dagordningen.

7§

Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 2020-08-20 är justerat och kan läggas till handlingarna.
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8§

Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Recceveckan har dragit igång, och innebar en stor utmaning. Den har tagit mycket tid,
vilket inte var helt oväntat. Utmaningarna har bearbetats i samband med att de kommer
upp - och jag har haft kontinuerlig dialog med företrädare för UU, olika myndigheter
och regionsorgan samt reportrar. Kommittén har gjort ett utomordentligt jobb.
Jag har gått på ett första fakultetsnämndsmöte, som gick bra. Mötet var i det mesta ett
uppstartstillfälle, men en viktig fråga som diskuterades - och som fortsatt ska diskuteras är UU:s anställningsordning. Jag har även behandlat löpande studiebevakningsärenden,
och ser fram emot att studieutskottet kommer igång med sin verksamhet.
Jag har även haft andra möten, däribland studenstsamverkan med rektor och andra
kårer, arbetsgruppen för psykisk ohälsa mm. UUFS verksamhet löper på som vanligt,
och jag har ingenting att meddela därifrån.

Vice ordförande meddelar:
•
•
•
•
•
•

Arbetat intensivt med recceveckan. Följt upp kommitténs arbete samt
samordnat med övriga kårer och nationer.
Deltagit på disciplinnämndens sammanträden.
Vi har skrivit in närmare 300 reccar i JF.
Diskuterat och följt upp ett avtal slutet med studentkortet. Genom avtalet
kommer JF få ett större ekonomiskt belopp, men till följd av oenighet kring
avtalet söker JF nu extern hjälp för att säkerställa att medlen betalas ut.
Välkomnat reccarna till uppsala genom att representera kårerna vid UU:s
livesända talkshow.
Med anledning av Corona har vi beslutat om alternativa former för
Kontaktdagen.

Kommunikationsansvarig meddelar:
Ska träffa redaktionen på fredag och diskutera fortsättningen med PJ.

Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
Arbetet med AMG har dragit igång. Vi ser över digitala alternativ för byråerna. Planen
just nu är att samtliga samarbetspartners ska få ta över vår instagram en dag var under
veckorna framöver. Vissa byråer har även visat intresse att komma till uppsala och ha
"corona-anpassade" aktiviteter. Vi har en dialog med samtliga om detta just nu.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
Recceveckan i full gång och rullar på. Trots sitt förändrade upplägg verkar allt rulla på
bra och såväl reccar som faddrar har det superskoj. En del incidenter, som alltid, har
skett men inget av större vikt. I veckan har jag möte med gasquegruppen om hösten.
Resten rullar på ”som vanligt” så får vi ser hur allt blir.
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9§

Protokollföring av tagna PC-beslut
Inga PC-beslut har fattats.

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz

11 § Förberedelse inför septemberstämman
Föredragande: Erik Schwartz
Bilaga: 1

12 § Strategier för att bibehålla och rekrytera engagerade
Föredragande: Arvid Bertilsson

13 § Recceveckan
14 § Uppdatering på studiebevakningsfronten
Föredragande: Arvid Bertilsson

15 § Bevakningslistan
16 § Övriga punkter
17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Arvid Bertilsson stängde mötet kl. 18:01.
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