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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 16-09-2020 kl. 17.15
Närvarande:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Verksamhetsrevisor:

1§

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

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

2§

Val av justerare tillika rösträknare
Styrelsen beslutade
Att välja Erik Schwartz till justerare tillika rösträknare.

3§

Val av mötesobservatör
Styrelsen beslutade
Att välja Alexis Hekmatfar till mötesobservatör.

4§

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 2020-09-09 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelseförfarandet.

5§

Adjungeringar
Ingen fanns att adjungera.

6§

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

7§

Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 2020-09-02 är justerat och kan läggas till handlingarna.
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8§

Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Skrivet i all hast:
Jag har haft en del uppstartsmöten med fakulteten jämte ett utbildningsutskottsmöte och
andra kopplingar mellan kårer. Corona är en fortsatt viktig fråga, och studiebevakningen
riktar in sig i stor grad på den. Jag har dessutom introducerat JF på olika uppstarsträffar
och utbildningar.

Vice ordförande meddelar:
-

Beslutat i föreningen USMOS att ta dess parter till skiljedom avseende en större
ekonomisk summa. Utfallet av skiljedomen är osäkert, men nu kommer en två år
lång låsning äntligen lösas.
Tagit fram en struktur för fokusfrågor i UUFS.
Författat en internremiss avseende lokalförsörjningsplan 2021-2023
Deltagit i möte om IP-riktlinjer.
Startat upp höstens arbete med FU.

Sekreterare meddelar:
Den 23/9 har iUstus styrelsemöte och sin årliga middag, vilken jag tänkte gå på. Jag har
även bokat in ett kort informationsmöte nu på torsdag med deras VD för att få lite
bättre koll på deras verksamhet. Föreningens interna internetanslutning (ej eduroam) på
Jontes Stuga har legat nere i flera år, vi håller just nu på att se över ett alternativ med
utskottet och ett kostnadsförslag för att få igång det igen.

Ordförande för studieutskottet meddelar:
Jag har sedan föregående styrelsemöte:
- Haft inledande möte med studierådet samt haft utbildning och kick-off med
merparten av studieutskottet.
- Varit, tillsammans med Arvid, på möten med fakultetsnämnden samt
utbildningsutskottet.
- Skickat iväg anmälningsformulär till Uppstartsprogrammet, sista anm.dag. är nu på
fredag.
- Påbörjat processen med diplom för tidigare mentorer.
- Tillsatt studentrepresentanter till alla (utom ett) grupper/utskott samt alla
terminskyddsombud.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
-

Jag och Klubbmästeriet har i förra veckan anordnat 2 st KV- och
ämbetsmannautbildningar, båda väldigt lyckade.
Jag och Idrott fortsätter jobba på att lösa Culpa cup, kontakt med sponsorerna är i
rullning.
Jag och Gasquegruppen planerar höstens gasquer och events, det rullar på bra!
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9§

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

10 § Höstens sociala evenemang
Föredragande: Johannes Wikström
Nuvarande kalendarium ser som följande:
17/10 – JF-Gasque.
31/10 – Culpacup. (alt medlemsgasque eller ämbetsmannafest).
27/11 – JF-Gasque.
Diplomeringen är inställd. Halvvägsgasquen blir av som vanligt.
Styrelsen beslutade
Att sociala utskottet fortsätter arbeta med sina sociala evenemang som vanligt under
förutsättning att de följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

11 § Utbyte AJF
Affärsjuridiska föreningen vid Linköpings Universitet vill se ett utbyte med Juridiska
Föreningen i Uppsala. Johannes Wikström ska undersöka möjligheterna till utbyte.

12 § Lex Legato
Föredragande: Johannes Wikström
Fråga angående möjligheten för f.d. medlemmar att fortsätta delta i körens
verksamhet. Inget beslut i frågan togs.

13 § Renovering av Jontes Stuga
Föredragande: Johannes Wikström
Corona-anpassning av Jontes Stuga diskuterades. Inklusive möjligheterna till att
inhysa studieplatser på dess övervåning.

14 § Ämbetsmannaavslutning
15 § Bevakningslistan
16 § Övriga punkter
Jacob Nittmar var på biblioteksmöte under veckan. Biblioteket meddelar att
microvågsugnarna samt lunchplatserna kommer att försvinna.
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17 § Ordet fritt
18 § Mötets avslutande
Arvid Bertilsson avslutade mötet kl. 18:30.
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