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 Juridiska Föreningens fullmäktige 2020-10-13 17.00 (.) på Juridiska Föreningen 

Ordinarie 

Talman 

Fullmäktigesekreterare 

Fullmäktigeledamöter 

 

Ständigt adjungerade: 

Styrelsen 

Inspector 

Proinspector 

Utskottsordförande och fristående tjänstemän  

Hedersmedlem  

Föreningens revisorer  

De medlemmar som väckt en fråga i fullmäktige i enlighet med 5 kap. 28 § eller 5 kap. 30 

§ p. 13  

Valberedningens ordförande 

Valnämndens ordförande  

 

Föredragningslista 

Juridiska Föreningens fullmäktige 2020-10-13 

 

Formalia 

1 § Mötets öppnande 

 Talman Erik Norlund förklarar mötet öppnat. 

  

Box 207, 221 00 LUND 

besöksadress 
Winstrupsgatan 8 

telefon ordförande 
070-355 52 99 

telefon vice ordförande 
070-355 52 96 

e-post 
jf@jf.se 

bankgiro 
171-3148 

org nr 
845001-1732 
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2 § Upprop 

 Samuel Hertsberg Åsander 

 Alexandra Stakovska 

 Emmy Svensson 

 Emil Johansson 

 Isac Nyman 

 Alexander Ekman - Aviserad frånvaro 

 Annie Gunnarsson 

 Wilma Stiller Lindskog 

 Lovisa Kastensson 

 Lisa Person - Aviserad frånvaro 

 Arvid Rosenlöf 

 Rebecca Lindblad 

 Jonathan Jademyr 

 Nina Voigt Dahl 

 Lovisa Kastensson 

 Henriette Estebring - Aviserad frånvaro 

 Pontus Andersson 

 Fredrik Banke - Aviserad frånvaro 

 Rebecca Edvarsson 

 Ida Markusson 

 Towa Persson - Närvarande digitalt 
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 Sebastian Odh 

 

3 § Godkännande av kallelse 

 Fullmäktige beslutar att godkänna kallelsen. 

 

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

 Fullmäktige beslutar att välja Ida Markusson och Emil Johansson till  

 justerare tillika rösträknare. 

 

5 § Adjungeringar 

 Fullmäktige beslutar att adjungera samtliga i rummet  och valberedningen närvarande. 

 

6 § Kompletterande arbetsordning för mötet 

 1) Talartid 

 Förslag: 1 min och 30 sekunder.  

2) Presentationstid 

 Förslag: Om ej motkandidat – 5 min, exklusive valberedningens nomineringstext. 

 Om motkandidat – 7 min, exklusive valberedningens nomineringstext. 

 

 3) Åberopande av 5 kap 23 § i Juridiska föreningens stadga. 

 Förslag: vid personvalsdiskussion sker diskussion bakom lyckta dörrar. 

  

 Fullmäktige beslutar att bifalla den ovan föreslagna kompletterande  

 arbetsordningen för mötet.  

 

7 § Fastställande av föredragningslista 

 

 Fullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan.  
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8 § Godkännande av föregående mötesprotokoll 

 Inga föregående mötesprotokoll finns att godkänna. 

 

9 § Meddelanden 

 Inga meddelanden har inkommit till fullmäktige.  

 

Rapporter 

10 § Rapport från Juridiska Föreningens styrelse 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

 Styrelsearbetet fortskrider väl. Styrelsen följer mediadebatten kring 

 coronapandemin med noggrannhet. Sedan senaste  

 fullmäktigesammanträdet har styrelsen fattat en rad viktiga beslut. 

 Styrelsen har ställt in höstfesten och istället kommer en mindre sittning 

 för tjänstemannakåren arrangeras. Lokalen har öppnats upp för 

 studieplatser och styrelsen har coronasäkrat den. Lunchverksamheten 

 hålls fortsatt stängd. Styrelsen har även anordnat en tjänstemannasits på 

 JF, satt ihop ett förslag på en valberedning, börjat förbereda  

 diskussionsunderlag till Seniorskollegiets första sammanträde, beslutat 

 att författa en checklista för anordnandet av coronasäkra evenemang.  

 Tillsammans med BG har styrelsen påbörjat arbetet med att konkretisera 

 verksamhetsplanen.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Juridiska Föreningens styrelse.

  

 

11 § Rapport från Beredningsgruppen för utbildningsfrågor 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

 Arbetet i BG fortskrider väl. Utöver att löpande hantera utbildnings- och 

 studentärenden har BG bland annat bidragit med förankring inför 

 JURO:s styrelsemöte, diskuterat hur litteraturlistor hanteras vid 

 fakulteten, implementerat ett system för att logga studentärenden, 

 kommit med input på konkretiseringen av LUS verksamhetsplan och 

 diskuterat kursutvärderingssystemet vid fakulteten. 
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 Tillsammans med styrelsen påbörjat arbetet med att konkretisera 

 verksamhetsplanen.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Beredningsgruppen för 

utbildningsfrågor. 

 

12 § Rapport från NUGA 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

 NUGA sammanträdde den 7 oktober. På mötet tog nämnden del av 

 Samuel och Ellas sammanställning av resultatet av coronaenkäten som 

 genomfördes i våras. NUGA ställde frågor om rapporten och kom med 

 input. NUGA beslutade att skicka vidare rapporten till  

 fakultetsledningen för kännedom. Vidare beslutade nämnden dels om en

 riktlinje för hantering av programmet Urkund dels om en riktlinje för 

 processen kring kursutvärderingssystem om rapporterades om på förra 

 fullmäktigesammanträdet. Det fattades även beslut om utbudet av 

 fördjupningskurserna för VT 2021 samt ett preliminärt beslut för HT 

 2021. Det var inga kurser som hade tagits bort ur utbudet utan det hade 

 däremot lagts till kurser. Det fattades även beslut om kursplaner och 

 litteraturlistor som vanligt.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från NUGA. 

  

13 § Rapport från Fakultetsstyrelsen 

 Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

 Fakultetsstyrelsen diskuterade regeringens budgetproposition där LU till 

 viss del har fått utbildningsmedel kopplat till pandemin. Pengarna är i 

 huvudsak kopplade till bristyrken och livslångt lärande.  

 Forskningsutvärderingen RQ20 redogjordes för vilket var intressant men 

 inte berör grundutbildningen i särskilt stort hänseende. Juridikens dag 

 kommer att genomföras helt digitalt med inspelade föreläsningar och 

 spellistor på youtube. JF:s styrelse har spelat in en video för kårens 

 räkning.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från LUS. 
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14 §                 Rapport från LUS  

                        Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

 LUS har tagit ett remissvar om det nya studentbostadsområdet som ska 

 ligga vid LTH och EHL. Det har hållits i valting där det valdes bland 

 annat revisorer, en styrelseledamot samt en person till Lundagårds 

 styrgrupp. Det har även tagits några mindre stadge- och  

 reglementesändringar. LUS vice ordförande har deltagit vid  

 kvalitetsdialogen vid Juridiska fakulteten.  

 LUS har även bland annat diskuterat Fairtrade University, UKÄ:s 

 lärosätesgrankning och det centrala kursutvärderingsprojektet på Lunds 

 universitet. 

 De politiska delarna av LUS verksamhetsplan har konkretiserats.    

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från LUS. 

 

15 § Rapport från Karnevalsorganet  

Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska   

 Inget nytt sammanträdande sedan sist.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Karnevalsorganet. 

 

16 § Rapport från Studentlund 

 Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska   

 Studentlunds medlemsstatistik har varit uppe för diskussion.  

 Visionsgruppen kommer att jobba med denna fråga. JF:s  

 medlemsanslutning är fortsatt högt men, det är viktigt att uppmana icke-

 medlemmar att bli medlemmar.  

 Studentlund har valt en valberedning till Studentlund som Alexandra 

 kommer sitta med i. 

 Studentlunds jubileumsbal är fortsatt osäker på grund av rådande 

 omständigheter.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Studentlund. 
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17 § Rapport från Utskotten 

 Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

 Festmästeriet: Anmälan till Tröstfesten har öppnat. Den kommer vara i 

 lilla salen och i sångsalen på AF-borgen.  

 Programutskottet: Hade webinarium med arbetspsykologen Jens 

 Näsström som handlade om framgångsfaktorer hos advokater. 

 Internationella: Ska ha valvaka tillsammans med programutskottet den 

 3:e november där baren kommer vara öppen. Har också haft filmvisning 

 av dokumentären med Ruth Bader Ginsburg. Har även utlyst sina 

 kommittéer för 2020/2021. Gå in på FB eller Instagram och läs mer om 

 deras poster, uppmana folk att söka. 

 Dissidenten: Skickad på tryck.  

 Utbildningsutskottet: Haft tentafika med T1:orna. Haft uppstartsmöte 

 med Lovisa.  

 Idrottsutskottet: Hade padelturnering för två veckor sedan. 

 Näringslivsutskottet: Har gjort en medlemsundersökning. Ska ha 

 frukostar med MSA riktade till främst T1 och T2. 

 Informationsutskottet: Har tagit tjänstemannabilder på alla tjänstemän 

 som ska läggas upp på hemsidan.  

 Casuskapellet: Har hittat ny lokal. Söker pianist och blåsare (trumpet 

 och sax). 

 Arkivarien: Har skaffat Instagram.  

 Dolusspexet: Har hittat lokal, kommer vara i källaren under JF. Har 

 även haft infomöte och öppnat anmälan för ensemblen.  

 JIPPO: Har hållit i en tjänstemanna-kickoff. Årets julfest kommer vara 

 den 18:e december.  

 Culpakören: Repar fortsatt varje onsdag.  

Novischutskottet: Har haft utvärdering av novischperioden tillsammans 

med Sara och Viktoria. Styrelsen har haft tackbrunch till faddrarna. 

 Kulturutskottet: Bokklubb på gång. Har vinprovningar inplanerade. 

JiA: Pre-party, föredragen och kontaktsamtalen kommer vara 

hybridversioner mellan fysiskt och digitalt.  
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 Husförman: Husförmannen fortsätter göra under för presidiets 

 arbetsmiljö.  

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Utskotten. 

 

18 § Ekonomisk rapport (se bilaga A) 

 

 Fullmäktige beslutar att ha tagit del av den ekonomiska rapporten. 

 

 Mötet ajourneras i 30 minuter.  

 

Valärenden 

19 § Val av förtroendeposter i Juridiska föreningen, fyllnadsval avseende 

verksamhetsåret 2020/2021 

 Föredragande: Juridiska föreningens valberedning 

 De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar 

 

19.1 § Utbildningsutskottet  

 Vice ordförande master: Vakant 

  

 Yrkande från Samuel Hertsberg Åsander att öppna upp för fri nominering. 

  

 Diskussion förs om yrkandet 

 Fullmäktige beslutar att bifalla yrkandet.  

 

 Samuel Hertsberg Åsander nominerar Beatrice Hedlund till posten för Vice 

ordförande master.    

 

 Fri nominering stängs. 
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 Kandidaten ges möjlighet att presentera sig själv och svara på fullmäktiges 

frågor. 

 

 Fullmäktige beslutar att välja för verksamhetsåret 20/21 till Utbildningsutskottet 

välja Beatrice Hedlund som Vice ordförande master 

 

20 § Val av särskilda förtroendeposter i Juridiska Föreningen 2020/2021 

avseende perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021 

 Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse 

 

 Juridiska Föreningens Valberedning 

 De namn som står i kursiv stil är styrelsens förslag   

 

 Ordförande: Isabelle Andersson 

 Ledamot: Ebba Bolander 

 Ledamot: Samuel Guillard 

 Ledamot: Jonathan Hörnblad 

 Ledamot: Elsa Lövung 

 

 Ordförande presenterar kandidaterna  

 

 Fullmäktige beslutar att till Juridiska Föreningens för perioden 1 november 2020 till 

31 oktober 2021 välja Isabelle Andersson som Ordförande och Ebba Bolander, 

Samuel Guillard, Jonathan Hörnblad, samt Elsa Lövung som ledamöter.  

 

21 § Övriga frågor 

 Inga övriga frågor uppkom. 

  

22 § Mötets avslutande 
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 Talman Erik Nordlund förklarar mötet avslutat kl. 18:45. 
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_____________________  _____________________ 

Erik Nordlund Ivan Süssner 

Talman Sekreterare 

 

 

 

 

_____________________  _____________________ 

Emil Johansson                                       Ida Markusson                                
Justeringsperson  Justeringsperson 

 




