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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 2021-09-22 KL. 17:15.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:
Verksamhetsrevisor:

1§

Alva Johansen
Elias von Heijne
Emmy Dahlin
Tova Backman
Shepal Omar
My Darling
Jacob Åberg
Magnus Jansson

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:28.

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Tova Backman till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Jacob Åberg till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2021-09-15 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 förslagen dagordning.

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll från 2021-09-08 är justerat och kan läggas till handlingarna.
Styrelsen beslutade
Att
lägga protokollet till handlingarna.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Har varit på internat med fakultetsnämnden och i samband med det även haft möte
med fakultetsnämnden.
• Varit i kontakt med intendenten för Gamla Torget kring frågan om mikrovågsugnar.
• Genomfört utbildning och kickoff tillsammans med resterande styrelsemedlemmar
för alla ämbetsmän och har även haft utbildning för terminsskyddsombuden som ni
är tillsatta.
• Varit i kontakt med kursföreståndare angående tillämpningen av den generösa
dispensprövningen.
• Drivit studentärenden.
• Skickat ut anmodningar till höstens bal.
• Har även haft kontakt med Cecilia som är ansvarig på JB, om när micros kommer
åter till JBs matsal.
Ordförande för sociala utskottet meddelar:
• Introducerat nyvalda ämbetsmän för sina ämbeten.
• Utbildat caféverkare och klubbverkare.
• Reccekommittéen VT22 tillsatt efter septemberstämman.
• Hösten är igång.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
• Ser över avtalen med våra samarbetspartners.
Sekreterare meddelar:
• Haft möte med Iustus tillsammans med kommunikationsansvarig och bokmästaren
angående bokförsäljningen på Jontes stuga och vägen fram för ett fortsatt gott
samarbete.

9§

PROTOKOLLFÖRING AV TAGNA PC-BESLUT
Inga PC-beslut har tagits.

10 § DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: REPRESENTATION
Föredragande: Alva Johansen
Alva Johansen gick igenom representationspolicyn. Styrelsen diskuterade
representation generellt samt vilka styrelseledamöter som får gå på vilka sittningar.
Magnus Jansson påpekade också vikten av att styrelsen går på olika typer av sittningar
hos olika föreningar och nationer.
Styrelsen beslutade
Att
, i enlighet med representationspolicyn, fastställa vilka styrelseledamöter som
har förtur samt vilka som har rätt till betald biljett för olika sittningar.
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Elias von Heijne anslöt till mötet via telefon.

11 § DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: BOKFÖRINGSRESURS
Föredragande: Elias von Heijne
Elias von Heijne förklarade behovet av en ny bokföringsresurs och meddelade att det
kommer bli ungefär 25 procent dyrare med den nya resursen och att dessa pengar måste
tas från en annan budget än bokföringsbudgeten. Styrelsen diskuterade hur vi ställer oss
till detta och tillåter det.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Elias von Heijne att förhandla fram en offert för en ny bokföringsresurs.

12 § NYA AMG
Föredragande: Jacob Åberg
Kort presentation av AMG:s nya arbetsordning.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra Jacob Åberg att se över arbetsordningen och eventuellt genomföra en
revidering av AMG:s befintliga arbetsordning.

13 § EKONOMISK ÖVERSIKT
Ingen ny bedömning av föreningens ekonomi har förekommit sedan senaste
bedömningen. Den budget som respektive utskott har fått ska respektive utskott förhålla
sig till. Ingen har överskridit budget.
Elias von Heijne lämnade mötet.

14 § BEVAKNINGSLISTAN
15 § ÖVRIGA PUNKTER
•

•
•
•

Tova Backman har inventerat merch-förrådet tillsammans med merchansvarig. De
diskuterade om de skulle ha en utförsäljningsdag på Jontes stuga där de säljer
överflödigt/daterat merch till inköpspris eller ännu lägre priser. Pengarna från
försäljningen ska gå till inköp av ny, uppdaterad merch.
Styrelsen ska delta på culpa cup med ett styrelselag.
Idrottsutskottet har i samråd med Shepal Omar beslutat att ta bort halltiderna för
fotboll och innebandy som funnits. Idrottsutskottet har valt att omstrukturera deras
verksamhet i syfte att engagera fler i de aktiviteter de styr upp.
Shepal Omar har haft möte med husmästaren angående uppfräschning och inredning
till Jontes stuga.

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

Telefon
+46(0)700 90 86 73

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2021-09-22
Sida 4 av 4.

•
•

My Darling lyfte frågan hur universitetsbidraget ska användas för att komma
studenterna till rätta. Styrelsen diskuterade frågan.
Tova Backman påminde Shepal Omar om att han ska påminna sina caféverkare att
dela ut Iustus-påsar vid köp av böcker på Jontes stuga.

16 § ORDET FRITT
17 § MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:02.
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