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Protokoll
Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 30-09-2020 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 17:18.

2§

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

3§

Val av mötesobservatör
Styrelsen beslutade
Att välja Jacob Nittmar till mötesobservatör.

4§

Godkännande av kallelseförfarandet
Kallelsen utgick den 2020-09-24 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att godkänna kallelseförfarandet.

5§

Adjungeringar
Inga adjungeringar förelåg.

6§

Fastställande av föredragningslista
Styrelsen beslutade
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagen dagordning.

7§

Protokoll från föregående sammanträde
Protokoll från 2020-09-16 är justerat och kan läggas till handlingarna.
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8§

Meddelanden och rapporter
Ordförande meddelar:
Jag har varit på fakultetsnämndsmöte och utbildningsutskottsmöte. Jag har haft möte
med arbetsgruppen för motarbetande av stress och psykisk ohälsa. Jag har även fört
dialog med studierektor om aktuella ändringar i vissa kursplaner. Det har varit UUFSmöte. Jag har även planerat två universitetscentrala utbildningar för
studentrepresentanter. En del arbete med studierektor angående magisterprogrammen
har också genomförts. Vi har haft studierådsmöte. Förberedelse inför JURO-mötet nästa
vecka har skett. Därutöver har jag haft en del löpande ärenden som studiebevakare. En
del arbete har gått åt att förbereda kursombuden för deras arbete.

Vice ordförande meddelar:
-

Närvarat på flera sammanträden i disciplinnämnden. Arbetet i
disciplinnämnden har börjat påverka mitt arbete negativt. Nämnden tar mer tid
än jag egentligen kan avsätta.
Deltagit på möte med studentsamverkan. Där diskuterades främst recceveckan
VT21.
Varit med på UUFS.
Skrivit på en inlaga för att försöka öppna upp studieplatser på Campus i större
grad.
Varit på möte med internationella avdelningen för att diskutera
internationaliseringen av UU.
Varit på möte med gruppen för samverkan i frågor om lika villkor.

Ordförande för studieutskottet meddelar:
-

En arbetsgrupp har tillsatts för att jobba med en skrivelse om ärendehantering
på fakulteten.
Biblioteksgruppen har fått i uppdrag att inkomma med förslag på hur vi skulle
kunna kartlägga populär PM-litteratur i syfte att tillgängliggöra material för
alla under pm-skrivande.
Jag har påbörjat arbetet med matchning av adepter och mentorer för
uppstartsprogrammet. Rekord i antal sökande adepter uppnåddes för tredje året
i rad varför ett inlägg om vidare sökande efter mentorer lagts upp.
Vid möte med fakultetsnämnden uppdagades en möjlig lucka i budget som
skulle kunna möjliggöra hyrandet av bättre och större lokaler i led att
säkerställa en smittsäker seminarium- samt sokratundervisning. Detta ska
undersökas vidare.

Ordförande för sociala utskottet meddelar:
-

Ny kommitté har valts och arbetet har redan dragit igång inför vårens
reccevecka. De tillträdde senare än vanligt varför vi försöker komma igång fort!
Vi får i dagarna inspektion av Miljöförvaltningen så jag och klubbmästeriet
hänger mycket på Jontes i dagarna. Vi har valt att börja servera tacos (2 st à 45:-)
till de som vill, för att fylla upp kraven för alkoholtillståndet.
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-

9§

Gasquegruppen och jag har möte med Stocken tisdag om höstens gasquer.
Planerandet håller på för fullt!
Culpa Cup är I full gång - vi KAN ha fixat sponsorer nog att kunna genomföra
eventet.

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

10 § Ekonomiuppföljning
Föredragande: Erik Schwartz

11 § KDAB: önskemål om samarbete med PJ
Bakgrund: Kontaktveckan behöver marknadsföras på ett bättre sätt. Är det förenligt
med våra avtal att ge KDAB antingen en artikel eller presidietexten?

12 § Seniorskollegiets kallelseförfarande
Bakgrund: För närvarande ska kallelsen till seniorskollegiet gå ut 8 veckor i förväg.
Detta påverkar arbetet med exempelvis stämman negativt.
Erik Schwartz yrkade
Att första meningen i § 5 i "Riktlinjer för Seniorskollegiet" ändras till:
Kallelse till Seniorskollegiets sammanträden ska tillställas ledamöterna senast
fyra veckor före sammanträdet.
Styrelsen beslutade
Att bifalla Erik Schwartz yrkande.

13 § Fokusfrågor
Bakgrund: UUFS har tagit ett första beslut mot att påbörja arbete med fokusfrågor.
Med fokusfrågor avses frågor på central nivå som UUFS ska arbeta särskilt med under
året. Dessa frågor får endast gälla det område som de enskilda kårerna redan
uttryckligen lämnat över till UUFS. Som exempel kan nämnas frågan om
studentrepresentanters arvodering. Styrelsen bör se över om det finns några särskilda
fokusfrågor de anser vara relevanta att lyfta i UUFS.

14 § Kommunikationskanaler för recceveckan
Föredragande: Arvid Bertilsson
En ny policy för sociala medier diskuterades. Recceveckans policys diskuterades.
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15 § Internationalisering
Föredragande: Arvid Bertilsson
Översättning av styrdokumenten, verksamhet för Engelskspråkiga studenter samt en
internationell reccevecka diskuterades.

16 § Novemberstämma
Styrelsen beslutade
Att anordna ordinarie stämma den 2020-12-06.

17 § Årets lärare
Föredragande: Arvid Bertilsson

18 § Bevakningslistan
Styrelsen gick igenom och uppdaterade bevakningslistan.

19 § Övriga punkter
20 § Ordet fritt
21 § Mötets avslutande
Arvid Bertilsson avslutade mötet kl. 18:40.
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