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 Juridiska Föreningens fullmäktige 2020-12-01 17.00 (.) digitalt över Zoom 

Ordinarie 

Herr Talman 

Fullmäktigesekreterare 

Fullmäktigeledamöter 

 

Ständigt adjungerade: 

Styrelsen 

Inspector 

Proinspector 

Utskottsordförande och fristående tjänstemän  

Hedersmedlemmar  

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 2020-12-01 
 

Formalia 

1 § Mötets öppnande  

2 § Upprop 

Samuel Hertsberg Åsander 

Alexandra Stakovska 

Emmy Svensson 

Emil Johansson 

Isac Nyman 

Alexander Ekman 

Box 207, 221 00 LUND 
besöksadress 

Winstrupsgatan 8 
telefon 

070-355 52 99 
eller 

070-355 52 96 
e-post 

jf@jf.se 
bankgiro 

171-3148 
org nr 

845001-1732 
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Annie Gunnarsson 

Wilma Stiller Lindskog 

Lovisa Kastensson 

Lisa Person 

Arvid Rosenlöf – lämnade under 21.2 § 

Rebecca Lindblad  

Jonathan Jademyr Zazzi 

Nina Voigt Dahl  

Lovisa Kastensson  

Henriette Estebring 

Pontus Andersson 

Fredrik Banke 

Rebecca Edvarsson 

Ida Markusson – ej närvarande 

Towa Persson 

Sebastian Odh 

 

3 § Godkännande av kallelse 

Fullmäktige beslutar att godkänna kallelsen 

 

4 § Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 

 

Fullmäktige beslutar att välja Isac Nyman och Towa Persson till 
justeringspersoner tillika rösträknare. 

 

5 § Adjungeringar 

Vice ordförande Alexandra Stakovska yrkar att adjungera in Jakob Norell 

som Vice JiA-general under punkt 21.3 
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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 

Samuel Hetsberg Åsander yrkar att lägga till namnet på propositionen 

under 22 §.  

Fullmäktige beslutar att fastställa föredragningslistan. 

 

8 § Godkännande av föregående mötesprotokoll 

Alla protokoll kommer skrivas under efter jul, februari. 

Inga protokoll 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 och styrelsen har haft tre möten sedan det 
senaste fullmäktigesammanträdet. Den fysiska verksamheten har stängts 
ner helt och hållet för resterande del av höstterminen. Undantag görs för 
det som anses verksamhetskritiskt, vilket exempelvis är att 
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fullmäktigepresidiet tillåts sända fullmäktigemötena från JF. Detta har 
föranlett att styrelsen lagt stort fokus vid engagemanget i JF och hur det 
kan visas upp och marknadsföras trots att det inte sker någon fysisk 
verksamhet. Bland annat har styrelsen genomfört en instagramkampanj 
där utskotten har fått presentera sig och sin verksamhet. Från och med 
idag anordnas även en julkalender på JF:s sociala medier.  

Styrelsen har fattat ett inriktningsbeslut gällande novischperioden VT21. 
Denna kommer som utgångspunkt att i anslutning till terminsstart ske 
digitalt. Styrelsen har delegerat till arbetsgruppen novisch-hjälpen att 
utreda huruvida det hade varit möjligt att senare på terminen anordna en 
fysisk novischperiod, ett arbete som sker i samverkan med berörda 
utskott såsom Novischutskottet och Festmästeriet.  

Inom sig har styrelsen bildat arbetsgruppen JIPPO-hjälpen, för att stödja 
JIPPO i anordnandet av en digital julfest. Styrelsen har fortsatt arbetet 
med att se över och revidera föreningens styrdokument vilket utmynnat i 
den proposition som ligger uppe för beslut senare på dagens dagordning. 
Styrelsen har även bistått JF:s ordförande med förankring inför JURO:s 
årsmöte samt anordnat en digital after work för tjänstemännen.  

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. Arbetsgrupperna har kommit igång 

ordentligt med sitt arbete. BG har löpande och mestadels reaktivt hanterat 

fakultetens omställningsarbete med anledning av covid-19-pandemins 

andra våg. Även på LUS-nivå arbetar BG med frågor som påverkar hela 

studentkollektivet. Frågan om studieplatserna är en av BG:s fokusfrågor 

då det är viktigt att de hålls öppet så långt som möjligt, på premissen att 

så kan ske smittsäkert. Det är även av stor vikt att universitetet tar ett 

gemensamt grepp på frågan om studieplatserna så att det inte uppstår en 

skevhet mellan de olika fakulteterna.  

BG har även diskuterat hur JF Lund ska fortsätta arbetet inom JURO med 

en studentenkät om studenternas välmående.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Beredningsgruppen för 

utbildningsfrågor.  

 

12 § Rapport från NUGA 

Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  
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NUGA har haft ett möte sedan det senaste fullmäktigesammanträdet. På 

mötet beslutades att Utbildningsutskottet ska ges tillgång till de kurssidor 

på Blackboard för vilka de har terminsansvar. Det beslutades även att de 

tillfälliga kursplaner som tas med anledning av covid-19-pandemin ska 

publiceras på Blackboard. NUGA beslutade även att skicka ut JF:s 

coronarapport till samtliga kursföreståndare.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från NUGA.  

 

13 § Rapport från Fakultetsstyrelsen 

Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander 

Fakultetsstyrelsen har haft ett ordinarie sammanträde och ett extrainsatt 

sammanträde sedan det senaste fullmäktigesammanträdet. Bland annat så 

beslutades om vilka som ska väljas till förtroendeposter på fakulteten inför 

nästa mandatperiod. Dessutom så diskuterades fakultetens budget och 

kompetensförsörjningsplan för nästkommande år.  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Fakultetsstyrelsen.  

 

14 § Rapport från LUS 

Föredragande: ordförande Samuel Hertsberg Åsander  

Arbetet i LUS fortskrider väl. Ordförandekollegiet har arbetet med 

studentinlagan som ska skickas till UKÄ. Det har även diskuterats hur 

universitetet ska hantera situationen med studieavgifter som uppstår när 

Storbritannien lämnar EU efter årsskiftet. Där är LUS linje att 

universitetet ska följa SUHF:s rekommendationer. LUS kommer inte att 

argumentera för att gränsen på 8 personer för sammankomster även ska 

införas på universitetet. LUS har även diskuterat att skicka ett öppet brev 

till rektorn avseende universitetets jämställdhets- och 

likabehandlingsarbete.  

Dessutom så är nu prorektorsprocessen i Universitetskollegiet klar och 

universitetet har därmed fått ett nytt rektorspar.  

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

Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

Inget att rapportera. 

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Karnevalsorganet. 

 

16 § Rapport från Studentlund 

Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska   

En del organisationer har valt att stänga ner sin fysiska verksamhet helt 

för resten av terminen medan andra har öppet i begränsad omfattning. 

Studentlund har sitt nästa stormöte i nästa vecka. Studentlunds stora 

projekt i dagsläget är Studentlunds nyhetsbrev. En arbetsgrupp har arbetat 

med detta hela terminen och beslut ska tas nästa vecka. Tanken med 

brevet är att medlemmar ska kunna prenumerera och en gång i månaden 

få ett samlat nyhetsbrev på mailen med vad som händer i studentlivet. 

Brevet kommer vara uppdelat i tre delar mellan nationer, kårer och AF. 

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Studentlund 

 

17 § Rapport från Utskotten 

Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

Sedan sist har striktare restriktioner införts och JF:s fysiska verksamhet är 

fortsatt nedstängd resten av terminen. Detta är tufft för utskotten men 

även för styrelsen. Alexandra betonar dock att styrelsen är fortsatt 

optimistisk och uppmanar alla att hålla humöret uppe. Mycket av 

utskottsarbetet är i planeringsfas och har inte nått henne än, av den 

anledningen är rapporterna extra korta detta fullmäktige. 

Dissidenten: Dissidenten har skickats ut för korrläsning.  

Näringslivsutskottet: Alexandra och Viktor L har haft möte med 

Sällskapet Lundajuristers nya ordförande Kristoffer Ståhl idag. Har även 

bokat in halvårsmöten med alla huvudsponsorer. Alexandra och Sebastian 

är i full fart med att hitta en huvudsponsor för idrottsutskottet.  

Casus: Har skaffat Instagram. 
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Arkivarien: Fått tag på gamla Lundagårdstidningar från 50–60 talet. 

Superkul läsning om man bortser från alla rasistiska inslag.   

Jippo: Håller på att planera den digitala julfesten. Kommer bli något slags 

koncept där de delar ut färdiga matkassar som utskott eller enskilda 

personer kan hämta upp. Mer information kommer.  

Culpa: Har fortsatt pausa sina rep.  

ISC: Har bjudit alla utbytesstudenter på julbord genom att dela ut 

färdigfixade matkassar på JF.  

SJM: Har haft möte med deras motsvarigheter på de andra lärosätena i 

landet. Påbörjat en diskussion kring hur man kan digitalisera tävlingen.  

Husförman: Detta är det sista fullmäktige med vår nuvarande husförman 

som tar examen i januari.  

Novisch: Haft möte med Lundaekonomerna för att få tips kring en digital 

novischperiod.   

Styrelsen har uppmanat utskotten att köpa in middagar (som bekostats av 

JF) och ha digitala planeringsmöten för att påbörja arbetet med att hitta 

mer långsiktiga lösningar för verksamheten under pandemin. Styrelsen har 

även skapat ett delat dokument som utskotten kan gå in och fylla på med 

idéer till varandra. Många av utskotten har redan kommit på en rad 

kreativa idéer inför nästa år. Alexandra försäkrar att fullmäktige kan känna 

sig trygga med att ha valt in fantastiska tjänstemän som kommer klara 

omställningen galant. 

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten från Utskotten 

 

18 § Ekonomisk rapport (Bilaga A – skickas ut som sen handling) 

Föredragande: vice ordförande Alexandra Stakovska  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av den ekonomiska rapporten. 

 

Valärenden 

19 § Val av förtroendepost i Juridiska Föreningen avseende perioden 1 

januari 2021 till och med 30 juni 2021 
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Fakultetsstyrelsen  

En (1) ordinarie ledamot 

Samuel Hertsberg Åsander yrkar fri nominering. 

FUM yrkar bifallet. 

Samuel Hetsberg Åsander nominerar Matilda Carlsson 

Fullmäktige beslutar att välja Matilda Carlsson som ordinarie ledamot för Juridiska 
föreningens förtroendepost för perioden 1 januari 2021 till och med 30 juni 2021.  

 

20 § Val av förtroendepost i Juridiska Föreningen, fyllnadsval avseende 

verksamhetsåret 2020/2021 

Föredragande: Juridiska Föreningens valberedning 

De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar 

Husförman 

Husförman: David Naud Björklund  

Valberedningen presenterar kandidaten. 

Kandidaten ges möjlighet att presentera sig själv och svara på 
fullmäktiges frågor. 

Diskussion förs om kandidaterna 

Fullmäktige beslutar att välja David Naud Björklund som husförman för 
verksamhetsåret 2020/2021. 

 

21 § Val av förtroendeposter i Juridiska Föreningen avseende 

kalenderåret 2021 

Föredragande: Juridiska Föreningens valberedning 

De namn som står i kursiv stil är valberedningens nomineringar  

 

21.1 § Dissidenten 

Redaktör: Klara Alvunger 

Valberedningen presenterar kandidaten. 

Kandidaten ges möjlighet att presentera sig själv och svara på 
fullmäktiges frågor. 
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Diskussion förs om kandidaterna. (om ej i klump) 

Redaktör: Hampus Thelander 

Valberedningen presenterar kandidaten. 

Kandidaten ges möjlighet att presentera sig själv och svara på 
fullmäktiges frågor. 

Diskussion förs om kandidaterna. 

Fullmäktige beslutar att välja Klara Alvunger och Hampus Thelander som 
redaktörer för Dissidenten för kalenderåret 2021. 

 

21.2 § Näringslivsutskottet 

Vice ordförande sponsorskap: Hilma Meiby 

1 motkandidatur inkommen: Viktor Engholm  

Valberedningen presenterar den nominerade kandidaten. 

Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig själv och svara på 
fullmäktiges frågor. 

Diskussion förs om kandidaterna. 

Fullmäktige beslutar att välja Hilma Meiby som Vice ordförande sponsorskap för 
kalenderåret 2021. 

 

21.3 § JiA-kommitén 

JiA-general: Anna Gullberg Nielsen 

Vice JiA-general: Sebastian Odh 

1 motkandidatur inkommen till posten som vice JiA-general:  
Izabella Bugsby de la Varga 

Valberedningen presenterar de nominerade kandidaterna. 

Kandidaterna ges möjlighet att presentera sig själv och svara på 
fullmäktiges frågor. 

Diskussion förs om kandidaterna. 

 

Sebastian Odh lägger ner sin röst. 

Fullmäktige beslutar att välja Anna Gullberg Nielsen som JiA-general och 
Sebastian Odh som vice JiA-general för kalenderåret 2021. 
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21.4 § Novischutskottet 

Novischförman: Vilma Moks   

Novischförman: Hanna Paulsson 

2 motkandidaturer inkomna: Axel Alqvist och Frida Meiby 

Samuel Hertsberg Åsander yrkar att fullmäktige ska ställa de enskilda 
kandidaterna mot varandra. 

Alexander Ekman yrkar att fullmäktige ska ställa konstellationen Vilma 
Moks och Hanna Paulsson mot Axel Alqvist och Frida Meiby. 

Fullmäktige beslutar att ställa konstellationen Vilma Moks och Hanna Paulsson 
mot Axel Alqvist och Frida Meiby. 

Isac Nyman och Emil Johansson reserverar sig mot beslutet. 

Rebecca Edvardsson och Annie Gunnarsson reserverar sig mot beslutet 
med följande motivering: 

”Vi motsätter oss starkt ett röstningsförfarande genom vilket en 
majoritet, för att framtvinga ett visst resultat eller eliminera chansen för 
ett annat, kan hindra resterande ledamöters rätt att utnyttja sin rösträtt till 
fullo. Fullmäktiges ledamöter ska av principskäl kunna rösta fritt på den 
kandidat de önskar. Fullmäktiges ledamöter ska inte heller behöva bindas 
av kandidaternas uppställda villkor. Detta följer av att Juridiska 
Föreningens fullmäktige är ett organ som grundar sig på fria och 
demokratiska val” 

Fullmäktige beslutar att välja Vilma Moks och Hanna Paulsson som förmän för 
vårterminen 2021. 

 
Ärenden  

22 §  Prop. 2020/2021:9 revidering av styrdokument (se bilagor B-E) 

Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse 

Beslut 

Fullmäktige beslutar att revidera Jämställdhets- och likabehandlingsplanen i enlighet 

med bilaga B 

Fullmäktige beslutar att revidera Riktlinjer för Juridiska Föreningens avsättningsfond 

i enlighet med bilaga D 

Fullmäktige beslutar att revidera Arbetsbeskrivningen för valberedningen i enlighet 

med bilaga E samt att bifalla yrkandet.  
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23 § Redogörelse för Rapport avseende jämställdhets- och 

likabehandlingsarbetet inom Juridiska Föreningen  

under höstterminen 2020 (se bilaga F) 

Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse  

Fullmäktige beslutar att ha tagit del av rapporten avseende jämställdhets- och 

likabehandlingsarbetet inom Juridiska Föreningen under höstterminen 2020. 

 

24 § Prop. 2020/2021:10 Mötestider vårterminen 2021 

Föredragande: Juridiska Föreningens styrelse  

Beslut  

Fullmäktige beslutar att godkänna fullmäktiges sammanträden för vårterminen 

fastställs till: 9 februari, 16 mars, 18maj samt att samtliga sammanträden börjar kl 

17.00 (.) och hålls på JF som utgångspunkt men digitalt om situationen så kräver. 

25 § Övriga frågor 

26 § Mötets avslutande 

Talman Erik Nordlund förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

Erik Nordlund     Ivan Süssner 
Talman       Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

________________________   ________________________ 

Towa Persson     Isac Nyman 
Justeringsperson     Justeringsperson 

 

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner

Ivan Süssner


