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Formalia
1§

Mötets öppnande
Talman Johan Reimer förklarar mötet öppnat.

2§

Upprop
Alice Forssell – ej närvarande, anmält frånvaro
Nicole Schiller – ej närvarande, anmält frånvaro
Rebecca Hörnell
Samuel Hertsberg Åsander
Ella Sjöbeck
Ludvig Montan
Bodil Ritzén
Matilda Kinn
Fanny Lundgren
Sofie Wändahl
Björn Kristensson
Sofie Österberg
Dalia Masri
Filippa Ståhlnacke
Gustaf Åleskog
Cesar Kouthoofd Muldin
Hedda Hedenskog
Gustav Persson
Sofie Axelsson
Jonathan Jademyr
Julia Löfqvist

3§

Godkännande av kallelse
Fullmäktige beslutar att godkänna kallelsen.

4§

Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
Fullmäktige beslutar att välja Rebecca Hörnell och Dalia Masri till
justeringspersoner tillika rösträknare.

5§

Adjungeringar
Fullmäktige beslutar att adjungera samtliga i rummet närvarande.

6§

Kompletterande arbetsordning för mötet
1) Talartid
Förslag: 1 min och 30 sekunder.
2) Åberopande av 5 kap 23§ i Juridiska föreningens stadga.
Förslag: vid personvalsdiskussion sker diskussion bakom lyckta dörrar.
Fullmäktige beslutar att bifalla förslag till kompletterande arbetsordning
för mötet.

7§

Fastställande av föredragningslista
Fullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan i föreliggande
skick.

8§

Godkännande av föregående mötesprotokoll
- Protokoll 2018-09-18
- Protokoll 2018-09-24
- Protokoll 2018-10-16

Fullmäktige beslutar att godkänna de föregående mötesprotokollen.
9§

Meddelanden
Inga meddelanden har inkommit till fullmäktige.

Rapporter
10§

Rapport från Juridiska Föreningens styrelse
Föredragande: ordförande Sofie Österberg

Styrelsen har sedan fullmäktiges senaste sammanträde ägnat
sig åt mycket administrativt och kvalitetssäkrande arbete. En
översyn av föreningens styrdokument utifrån krav på
stringens och tydlighet pågår och verksamhetsplanen har
konkretiserats. Styrelsen har också arbetat med föreningens
förestående flytt, tecknat ett nytt elavtal och representerat på
JiA-dagarna.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Juridiska
Föreningens styrelse.
11§

Rapport från NUGA
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
NUGA har antagit nya kursplaner, bland annat för en
fördjupningskurs i migrationsrätt, och pratat om kravet på
tematisk

koppling

mellan

fördjupningskurser

och

examensarbete. Nämnden har också diskuterat fakultetens
budget och om det ska anställas en ny amanuens för att arbeta
med kvalitetssäkring av fördjupningskurserna.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från NUGA.
12§

Rapport från fakultetsstyrelsen
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
Fakultetsstyrelsen

antog

ett

tertialbokslut.

Styrelsen

diskuterade fakultetens stora myndighetskapital. Eventuellt
presenteras nya satsningar i kommande budget. En ny vikarie
till studievägledningen ska anställas på grund av tjänstledighet.
Fakultetsstyrelsen har, i likhet med resten av universitetet,
också diskuterat samarbete med Kina och kinesiska lärosäten.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från fakultetsstyrelsen.
13§

Rapport från LUS
Föredragande: ordförande Sofie Österberg
LUS Ordförandekollegium har diskuterat Brunnshög och
universitetets etablering där. Universitetshusets framtid har

också diskuterats, bland annat de studieplatser som planeras i
det framtida besökscentret. På LUS senaste ting beslutade
kårerna enhälligt att tillsätta en halvtidstjänst för att avlasta
presidiet.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från LUS.
14§

Rapport från Studentlund
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
GDPR-gruppen under beredningsgruppen arbetar med en
GDPR-policy för Studentlundskoordinatorn. Representanter
för parterna i Studentlundssamarbetet har också undertecknat
ett

förtroendeavtal

(jämför

anställningsavtal)

för

Koordinatorn. Ett kommunikationsformulär har skapats för
att underlätta kontakten mellan kårer och nationer.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Studentlund.
15§

Rapport från Akademiska föreningen
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Överstyrelsen har valt ny edil och kommunikationschef.
Renoveringen av AF-borgen är tänkt att tas ett slutgiltigt
beslut om på sammanträdet den 20 november. Om
Överstyrelsen beslutar att genomföra renoveringen är den
planerad att starta under våren 2019. Donationer håller
fortfarande på att säkras och det finns alternativ för att kunna
fortsätta ha verksamhet i borgen under renoveringen.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Akademiska
föreningen.

16§

Rapport från Terminsräkningsföreningen
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Det nya medlemssystemet ska vara klart i december och börja
användas skarpt till våren. En ny verkställande sekreterare
ekonomi ska snart väljas.

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från TRF.
17§

Rapport från utskotten
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Novischutskottet har fått in givande svar på enkäten om
novischperioden.

Hela

preliminärbokad

och

kommande

novischperiod

tjänstemannaposterna

är

är

lysta.

Festmästeriet har anordnat Höstfest och pubmästarna har
löpande evenemang. Utbildningsutskottet fortsätter titta på
terminstiderna. Verksamhetsplanen är färdigkonkretiserad
och vakanta tjänstemannaposter är lysta. Näringslivsutskottet har
anordnat och planerar populära event med MSA och Vinge.
Idrottsutskottet har tyvärr fått in få anmälningar till skidresan
men ska försöka lösa det genom samarbete med
citynationerna.

Nästa

vecka

ska

utskottet

anordna

matchvisning på JF och spökboll. JiA har fått mycket positiv
respons från utställare och samarbetspartners efter ett lyckat
evenemang. Husförmannen har satt upp hyllor i spritförrådet.
JIPPO har event på Lophtet nästa vecka och biljetterna dit
sålde slut på 15 minuter. Internationella utskottet har haft
infomöte, planerar kickoff och håller på att fastställa schemat
för International Week. Culpakören gjorde ett bejublat
framträdande på Höstfesten och har fått många nya
medlemmar. Utskottet övar inför lucia och ordnar bokningar
till det och har dessutom blivit tillfrågade om att uppträda på
ELSA:s välgörenhetsgala. Dissidenten håller på att färdigställda
det sista numret både för året och för de nuvarande
redaktörerna. Dolusspexet har hållit auditions, tillsatt samtliga
sektioner med rekordmånga sökande, ordnat replokal och har
manussläpp nästa vecka inför det stundande tioårsjubileet.
Informationsutskottet har satt upp en ny Jurifax och ordnat med
tjänstemannatavla. Casuskapellet har spelat på Höstfesten och
Wermlands nations bal. Programutskottet

ska anordna

föreläsning med Jonas Hafström och planerar IT-event samt
mitterminspub. Kulturutskottet har haft vinprovning och ett
fullsatt På Styret.

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporterna från utskotten.
18§

Ekonomisk rapport (se bilaga A)
Föredragande: vice ordförande Rebecca Hörnell
Föreningen har något färre medlemmar än budgeterat för,
troligtvis på grund av mindre studentkullar, men det
ekonomiska läget är trots detta gott och alla utskott ligger bra
till i förhållande till sina budgetar.
Fullmäktige beslutar att ha tagit del av den ekonomiska rapporten.

Valärenden
19§

Val av särskilda förtroendeposter i Juridiska föreningen
avseende perioden 16 oktober 2018 till 30 september 2019
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse

19.1§

Juridiska föreningens valnämnd
Kursiverat är styrelsens förslag
Ledamot: Emelie Persson
Ordförande Sofie Österberg presenterar kandidaten.
Diskussion förs om kandidaten.
Fullmäktige beslutar att välja Emelie Persson till ledamot i valnämnden.

Ärenden
20§

Prop. 2018/2019:7 – Justering av mandatperiod för
clubmästare (se bilaga B)
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse
Styrelsen presenterar förslaget att välja samtliga tre
clubmästare på verksamhetsår från och med valet inför
verksamhetsåret 2019/2020 samt att fram till dess välja en
clubmästare på kalenderår.

Fullmäktige diskuterar ärendet.
Fullmäktige beslutar att bifalla propositionen.
21§

Flytten
Föredragande: Juridiska föreningens styrelse
Ordförande Sofie Österberg föredrar ärendet. Ramarna för
flytten har diskuterats med fastighetsägaren och denne har
överlämnat ett avtalsförslag med tillhörande ritningar.
Föreningen ska returnera detta med ändringsförslag.
Fullmäktige diskuterar ärendet.
Fullmäktige beslutar att lägga punkten till handlingarna.

22§

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

23§

Mötets avslutande
Talman Johan Reimer förklarar mötet avslutat.

Johan Reimer, talman

Joseph Goss, sekreterare

Rebecca Hörnell, justeringsperson

Dalia Masri, justeringsperson

