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PROTOKOLL
STYRELSEMÖTE JURIDISKA FÖRENINGEN I UPPSALA DEN 16 FEBRUARI 2022.
NÄRVARANDE:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kommunikationsansvarig:
Ordförande för sociala utskottet:
Ordförande för studieutskottet:
Arbetsmarknadsansvarig:

1§

Alva Johansen
Max Karlsson
Emmy Dahlin
Simone Andersen
Rasmus Knutsson
My Darling
Jacob Åberg

MÖTETS ÖPPNANDE
Alva Johansen öppnade mötet kl. 17:20.

2§

VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE
Styrelsen beslutade
Att
välja Max Karlsson till justerare tillika rösträknare.

3§

VAL AV MÖTESOBSERVATÖR
Styrelsen beslutade
Att
välja Rasmus Knutsson till mötesobservatör.

4§

GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET
Kallelsen utgick den 2021-02-09 i enlighet med kallelseförfarandet.
Styrelsen beslutade
Att
godkänna kallelseförfarandet.

5§

ADJUNGERINGAR

6§

FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
Max Karlsson yrkade att lägga in en ny punkt ”Alumnisittning” som ny § 11 samt
”Låssystem” som ny § 15.
Styrelsen beslutade
Att
fastställa föredragningslistan i enlighet med föreslagna ändringar.

7§

PROTOKOLL FRÅN FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDE
Protokoll från 2021-02-02 är inte justerat.
Punkten bordläggs.
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8§

MEDDELANDEN OCH RAPPORTER
Ordförande meddelar:
• Har haft utbildning med basgruppsmentorerna för denna termin. Första träffen
kommer att hållas v. 8. Det känns väldigt kul att projektet kom igång även
denna termin!
• Arbetat fram handlingar till utbildningsutskottets sammanträde!
• Det har varit konstituerande styrelsemöte med JF Holding AB.
• Möte med studenthälsan om hur vi tillsammans kan arbeta för studenternas
psykiska hälsa och för deras synlighet.
• Har kollat hur det går med broschyren.
Vice ordförande meddelar:
• Rätt lugnt på ekonomifronten.
• Bokslutet ska vara klart 2022-02-20, enligt stadgarna, men det finns en risk
att det inte kommer vara färdigt till dess.
• Mycket att planera och ordna med den inre verksamheten eftersom vi drar
igång igen.
Sekreterare meddelar:
• Ska ha möte i veckan med stipendienämnden angående marknadsföring och
utdelning av stipendier.
• Påbörjat design av hemsidan tillsammans med kommunikationsansvarig, JF:s
ena fotograf och ordförande.
Arbetsmarknadsansvarig meddelar:
• Ny samarbetspartner.
Ordförande för utbildningsutskottet:
• Uppstartsprogrammet har påbörjats.
• Ska delta på recceveckan-funktionärernas utbildning- och kickoff för att prata
om vikten av att inte bidra till plugghets bland reccarna.
Ordförande för sociala utskottet:
• Har haft lyckad pubkväll på Jontes i fredags. Måste dock komma på hur man
kan locka fler besökare.
• Ska se över kvitto-hanteringen med ämbetsmän.

9§

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

10 §

EKONOMISK ÖVERSIKT
Sponsorerna har börjat betala fakturorna. Universitetsbidraget väntas komma in
inom en snar framtid.
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11 §

INFORMATIONSPUNKT: ALUMNSITTNING
Föredragande: Max Karlsson
Enligt verksamhetsplanen för 2022 ska JF anordna en alumnsittning för JF:s
alumnmedlemmar. Problemet är att JF inte har ett system för alumnmedlemmar
och därför finns det inga medlemmar. Vice ordförandes förslag är att invänta
det nya medlemssystemet och att därefter upprätta ett medlemssystem
för alumnerna. Det finns en risk för att en del av verksamhetsplanen skjuts på men
styrelsen anser att det är den bästa lösningen.

12 § DISKUSSIONSPUNKT: NYTT
KV/CV

SYSTEM FÖR TILLSÄTTANDE AV

Föredragande: Max Karlsson
Bilaga: Arbetsordning för tillsättande av café- och klubbverkare
Max Karlsson presenterade förslag på ett nytt system för tillsättande av klubboch caféverkare. Syftet är att man lättare ska kunna tillsätta klubb- och
caféverkare för att tillgodose behovet av ämbetsmän för café- och
klubbverksamheten bättre samt göra det lättare för tidigare oengagerade
medlemmar att engagera sig. Förslaget innebär att det ska finnas två nivåer av
klubbverkare, där den ena nivån har gått utbildning för att kunna vara ansvarig
utskänkare. Den andra nivån består av folk som vill testa på att jobba en kväll
innan de skriver upp sig och måste gå utbildning, för att de ska kunna se om
ämbetet är av intresse. Vidare förklarade Max Karlsson att anledningen till
begränsningen av café- och klubbverkare finns för att de ska få ta del av
ämbetsmannaförmånerna, som begränsas av ämbetsmannabudgeten.
Styrelsen anser att det är positivt att förslaget ger möjlighet till oengagerade
medlemmar att testa på hur det är att engagera sig. Styrelsen diskuterade andra
namn för de som ”nissar” en kväll. Styrelsen diskuterade vidare att det kan anses
problematiskt att det är klubbmästaren som väljer ämbetsmän eftersom det finns
en risk för att det blir godtyckligt utan några kriterier eller riktlinjer. Rasmus
Knutsson lyfte att klubb- och cafémästare ställer sig positiva till förslaget i och
med att de gör att det blir mer tillgängligt för de som vill testa på att engagera sig.
Dessutom kan de på så sätt tillgodose behovet av ämbetsmän lättare. Härutöver
diskuterade styrelsen risken för att få in icke-lämpliga ämbetsmän samt hur det
bör hanteras och formuleras i arbetsordningen.
Med styrelsens diskussion som underlag fortsätter Max Karlsson arbetet med
arbetsordningen tillsammans med ordförande för sociala utskottet, klubb- och
cafémästare. Styrelsen ska informera medlemmarna, under februaristämman, om
att vi planerar att införa ett nytt system för tillsättande av klubb- och caféverkare
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13 § DISKUSSIONS- OCH BESLUTSPUNKT: UTLÄGG FÖR RECCEVECKAN
HT20
Föredragande: Max Karlsson
En funktionär från recceveckan HT20 har haft ett utlägg om 2000 kr som
funktionären begärde ersättning för under hösten 2021, dvs. 14 månader senare.
Styrelsen diskuterade om vi bör betala ut pengarna. Styrelsen ställer sig kritisk till
att det inte finns något kvitto på att funktionären har gjort utlägget, utöver en
screenshot på en swish, samt att det är problematiskt att summan tas från fel
verksamhetsårsbudget. Styrelsen lyfte att det är viktigt att kvittorutinerna i
framtiden kommuniceras till ämbetsmän tydligt.
Ska funktionären få ersättning för sitt utlägg om 2000 kr?
Ja - 0
Nej – 5
Alva Johansen och Emmy Dahlin medverkade ej i beslutet på grund av jäv.
Styrelsen beslutade
Att
funktionären inte ska få ersättning för sitt utlägg om 2000 kr.

14 §

DISKUSSIONSPUNKT: FOTBOLLSTURNERING
Föredragande: Max Karlsson
Max Karlsson presenterade ett förslag om att ha en fotbollsturnering med
efterföljande gasque med de andra juridiska föreningarna i Sverige. Arbetet
påbörjades i höstas. Diskussion har förts med de andra juridiska föreningarna som
har meddelat att de är intresserade.
Styrelsen ställer sig positivt till idén. Frågan är när eventet ska ta plats. Många
föreningar invände att de är relativt fullbokade under vårterminen. Därför
planeras ett eventuellt utförande till höstterminen.

15 §

DISKUSSIONSPUNKT: LÅSSYSTEM
Föredragande: Max Karlsson
Bilaga: Offert
Max Karlsson presenterade en offert för ett nytt låssystem för styrelsen och
förklarade hur det eventuellt nya systemet ska utformas och styras. Styrelsen lyfte
att fördelen med det nya systemet är att det är digitala nycklar som går
att styra via en app i mobilen vilket underlättar för café- och
klubbverkare, som i nuläget delar på två nycklar. Styrelsen lyfte risken för att
många får tillgång till Jontes stuga. Vidare anser styrelsen att kostnaden för det
nya systemet är relativt hög och diskuterade vilken kostnadspost detta skulle tas
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ifrån. Härutöver lyfte styrelsen att det är viktigt att ha ett välfungerande låssystem
som uppfyller kraven för försäkringen.
Styrelsen beslutade
Att
uppdra åt Max Karlsson att utreda frågan rörande låssystem vidare med
målsättningen att bytet ska ske under vårterminen 2022.

16 §

HANDLINGAR STÄMMA
Föredragande: Max Karlsson
Bilaga: Förslag till ändringsbudget 2022 – Allmän, Förslag till ändringsbudget
2022 - Specifikation
Max Karlsson föredrog ändringarna för styrelsen. Kostnadspost 112, 201 och 801
har reducerats. Kostnadspost 702 har ökat med motiveringen att styrelsen jobbar
med att ta fram en ny hemsida.
Styrelsen beslutade
Att
lägga fram Förslag till ändringsbudget 2022 – Allmän och Förslag till
ändringsbudget 2022 – Specifikation på den extrainsatta stämman den
2022-02-24.

17 §

BEVAKNINGSLISTAN

18 §

ÖVRIGA PUNKTER
•
•
•

Studerandeexpeditionen har meddelat Alva Johansen att de inte vill inte ha
sponsorer på studerandeexpeditionen.
Ämbetsmannautbildningen är imorgon torsdag kl. 17:15. Alla ledamöter har
sina ansvarsområden och alla ledamöter ska delta.
Angående studentombuden som diskuterades vid ett tidigare styrelsemöte
meddelade ordförande att frågan inte tagits upp på nytt i UUFS och därför
finns inga nya besked i den diskussionen.

19 §

ORDET FRITT

20 §

MÖTETS AVSLUTANDE
Alva Johansen avslutade mötet kl. 19:17.
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