Protokoll
JURO:s extra årsmöte i Karlstad
29:e februari 2020

Närvarande:
*Minna Åström
*Isac Nyman
Arvid Bertilsson
Emilia Kylsäter
David Matsson
Sebastian Torres
Hilda Ivarsson
Adrian Hytter
Nicolas Kitzler
Kasra Parsa
Frida Gommel
Jonathan Stentorp
Jakob Matell
Ella Sjöbeck
Rickard Carlsson

Ordförande
Vice ordförande
Uppsala
Umeå
Göteborg
Göteborg
Karlstad
Karlstad
Stockholm
Stockholm
Uppsala
Örebro
Örebro
Lund
Lund

*Närvarande utan rösträtt

1 § Mötets öppnande
Ordförande Minna Åström förklarade årsmötet öppnat.
2 § Val av mötessekreterare
Förslag till beslut:
• Att välja Isac Nyman till mötessekreterare.
Årsmötet beslutade att välja Isac Nyman till mötessekreterare.
3 § Val av justeringspersoner tillika rösträknare (2 st)
Årsmötet beslutade att välja Jakob Matell och Rickard Carlsson till justeringspersoner
tillika rösträknare.
4 § Fastställande av dagordning
Förslag till beslut:

•

Att godkänna dagordningen.

Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen.
5 § Fastställande av årsmötets behöriga sammankallande
Förslag till beslut:
• Att förklara årsmötet behörigen sammankallat.
Ordförande Minna Åström redogjorde för förfarandet vid mötets utlysande.
Årsmötet beslutade att förklara årsmötet behörigen sammankallat.
6 § Godkännande av föregående mötesprotokoll
Underlag: Bilaga 1
Förslag till beslut:
• Att godkänna föregående mötesprotokoll.
Årsmötet beslutade att godkänna föregående mötesprotokoll.
7 § Godkännande av verksamhetsberättelse 2019
Underlag: Bilaga 2
Förslag till beslut:
• Att godkänna verksamhetsberättelse 2019.
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2019.
8 § Ordföranden riktlinjer
Underlag: Bilaga 3
Förslag till beslut:
• Att anta riktlinjer för JURO:s ordförande.
Jonatan Stentorp yrkade på att anta föreslagna riktlinjer med följande ändringar:
1. Stryka stycket med rubriken ”Hemsidan” samt meningen ”I egenskap av officiell
representant för organisationen ska ordföranden undvika alla situationer som kan
uppfattas som olämpliga.”
2. Lägga till ”tillsammans med vice ordförande” i meningen ”Ordföranden ska
[tillsammans med vice ordförande] årligen upprätta en verksamhetsberättelse för
organisationen.”
Årsmötet beslutade att anta riktlinjer för JURO:s ordförande med de av Jonatan Stentorp
yrkade ändringarna.
9 § Vice ordförande riktlinjer
Underlag: Bilaga 4
Förslag till beslut:
• Att anta riktlinjer för JURO:s vice ordförande.
Bort med ett ska under verksamhetsberättelsen.

Jonatan Stentorp yrkade på att anta föreslagna riktlinjer med följande ändringar:
1. Lägga till ”och ersätter ordföranden vid dennes förfall” i slutet av meningen ” Vice
ordföranden deltar vid styrelsens sammanträden.”
2. Ta bort meningen ” I egenskap av officiell representant för organisationen ska
ordföranden undvika alla situationer som kan uppfattas som olämpliga.”
Årsmötet beslutade att anta riktlinjer för JURO:s vice ordförande med de av Jonatan
Stentorp yrkade ändringarna samt redaktionella ändringar.
10 §
Kostnadsreglemente för verksamhetsåret 2020
Underlag: Bilaga 5
Förslag till beslut:
• Att anta kostnadsreglementet i enlighet med bilaga 5.
Diskussion fördes om reglementet, varpå det framkommer att en miljöaspekt bör införas i
6§.
Första meningen 6§: Färdmedlet ska väljas för att vara så kostnadseffektivt och
miljövänligt som möjligt med rimlig hänsyn till restid och komfort.
Redaktionella ändringar.
Årsmötet beslutade att anta kostnadsreglemente för verksamhetsåret 2020 med
förändringen i första meningen 6§.
11 §
Val av revisor för verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut:
• Att välja Victor Abrahamsson till revisor för verksamhetsåret 2020.
Årsmötet beslutade att välja Victor Abrahamsson till revisor för verksamhetsåret 2020.
12 §
Ändring av stadga (andra läsningen)
Underlag: Bilaga 6
Förslag till beslut:
• Att ändra stadgarna i enlighet med bilaga 6.
Årsmötet beslutade att ändra stadgarna i enlighet med bilaga 6.
13 §
Ändring av stadga (första läsningen) – införande av revisor
Underlag: Bilaga 7
Förslag till beslut:
• Att ändra stadgarna i enlighet med bilaga 7.
Jakob Matell yrkade på att ändra stadgarna i enlighet med förslaget, med tillägget ”Posten
som revisor ska utlysas enligt 11 § i tillämpliga delar.” efter 11b §, första stycket, första
meningen.
Årsmötet beslutade att ändra stadgarna i enlighet med Jakob Matells yrkande.

14 §
Vision för 2020
Underlag: Bilaga 8
• Diskussion
Efter diskussion om vision för 2020 beslutade årsmötet om följande formuleringar:
•

•

•

•

MUCF-bidraget
Bidraget är och har under flera år varit JURO:s viktigaste framtidsfråga. Under
verksamhetsåret 2019 banade JURO:s styrelse väg för att vi i år skall kunna ansöka
om detta bidrag. Vår vision är att JURO skall ansöka om MUCF-bidraget i år. För att
möjliggöra en sådan ansökan förutsätts att samtliga föreningar tar sitt ansvar.
Gemensamma projekt
JURO är den enda gemensamma rösten för juriststudenter nationellt, tillsammans har
vi en unik slagkraft och styrka. Genom att tillsammans angripa nationella problem
inom juristprogrammet samt juristbranschen kan vi göra stor påverkan. Vår vision är
att arbeta vidare med projekt av nationellt intresse för att skapa respekt och förtroende
bland likväl studenter som fakulteter, näringslivet och staten. <Formulering om
remissinstans>.
Etablering av JURO som aktör.
Vår vision är att JURO skall vara välkänt på samtliga lärosäten, det förutsätter att
samtliga föreningar på eget ansvar går ut med information kring JURO till sina
medlemmar. Under 2020 ska presidiet ta fram en strategi för hur verksamheten bättre
kan synliggöras och undersöka möjligheten att inkludera fler personer i JURO:s
arbete.
Fokusfrågor
JURO har som ambition att etablera ett fungerande system med fokusfrågor. Frågorna
ska vara två till antalet och väljas en per år för två år åt gången. Fokusfrågorna
fastställs på verksamhetsårets första möte. För verksamhetsåret 2020 väljs JURO:s
första fokusfråga. JURO ska under 2020 fokusera på arbetet mot psykisk ohälsa. På
första mötet för verksamhetsåret 2021 kommer JURO:s andra fokusfråga väljas.

15 §
Förslag på projekt: Remissinstans vid regeringsuppdraget att kartlägga
studenthälsovården
Underlag: Bilaga 9
• Diskussion
Regeringen har uppdragit åt UKÄ att kartlägga studenthälsovården. JF Uppsala har
uppmärksammade detta och föreslog att JURO ska verka för att vara remissinstans.
Eftersom någon remiss ännu inte har gått ut är det enda som kan göras i dagsläget att
verka för att bli en remissinstans i frågan. Diskussion fördes om det är nödvändigt att
tillsätta en arbetsgrupp nu, eller om det ska ske när remissen skickats ut. I nuläget ansåg
årsmötet att det bästa var att presidiet verkar för att JURO ska vara remissinstans.
Årsmötet uppdrog åt presidiet att verka för att vara remissinstans.
16 §
Förslag på projekt: Skrivelse om framtidens juridik
Underlag: Sen bilaga.
• Diskussion

Arbetsgruppen som arbetar med utredningen av betygssystemet är igång och funderar på
olika perspektiv. Rättvisefrågan har strukits. Framtidens juridik har lyfts ut ur den texten
och föreslås nu bli ett separat projekt.
Framtidens juridik handlar främst om digitaliseringen. Vilka nya kompetenser kommer
att krävas av jurister framöver, och hur ska universiteten ta höjd för detta? Idag finns det
ingen fakultet som fokuserar på att förbereda studenterna för denna förändring.
Årsmötet beslutade att inrätta en arbetsgrupp för framtidens juridik med följande
medlemmar:
Frida Gommel, Jakob Matell, Nicolas Kitzler, David Matsson, Isac Nyman
(sammankallande).
17 §
•

Projekt: Enkät psykisk ohälsa
Intressekoll arbetsgrupp

Projektet handlar om en enkät om psykisk ohälsa och studiernas inverkan på den
psykiska hälsan. Tanken är att ta fram en enkät med hjälp av psykolog, statistiker och
läkare. På så sätt kan man se om det finns stora skillnader eller om det ser likadant ut
överallt.
Det finns ett internationellt projekt som jobbar med att ta fram en standardenkät, för att
man ska kunna jämföra psykisk hälsa bland studenter i hela världen. Det är ett
forskningsprojekt men man ska ta fram en enkät. En sådan enkät kan man ha nytta av i
arbetsgruppen.
Årsmötet beslutade att inrätta en arbetsgrupp för en enkät om psykisk ohälsa med
följande medlemmar:
Rickard Carlsson, Jonatan Stentorp, Frida Gommel, Hilda Ivarsson, Sebastian Torres och
Kasra Parsa.
18 §

Rapport från presidiet

Presidiet har arbetat med att lägga upp en plan för året och diskutera visionen. Hemsidan
har uppdaterats och en egen e-post har satts upp, så att JURO inte behöver använda JF
Lunds e-post. Vice ordförande har utrett möjligheterna för att söka MUCF-bidrag redan i
år, vilket kan bli möjligt. Ordförande har haft möte med Akavia om ett eventuellt
samarbete, vilket kommer att presenteras närmare framöver. Ordförande har dessutom
lett arbetsgrupper inom JURO.
19 §
Föredragning av ortsrapporter
Underlag: Bilaga ”ortsrapporter”
Förslag till beslut:
• Att lägga ortsrapporterna till handlingarna.
Uppsala: Det roligaste är att JF fått till ett samarbetsorgan mellan föreningen, biblioteket
och fakulteten. Fakulteten har inrättat en AG om psykisk ohälsa och kommer ha en
utbildningsdag.

Umeå: Saknar utbildningsansvarig, men det finns kandidater till extrainsatt årsmöte om
två veckor. Strul med tentamen – oklart när resultaten kommer vilket skapar onödig
stress. Registreringen till tentamen har inte alltid funkat. Vissa har därför fått skriva för
hand eller fått vänta tills man ser att det finns plats i salen. Nu har man bytt system.
Göteborg: Det största är det som glömdes i ortsrapporten. Oskyldighetsprojektet har
lanserats. Hurtig, JF och fakulteten samarbetar för att få upp mål till resning. Samarbetar
med FEMJUR om ett dokument som ska vara en lathund för utbildningsbevakning och
kontaktvägar om man mår dåligt eller behöver kontakt med någon.
Karlstad: Byter styrelse på torsdag. I utbildningsbevakningen har fokus legat på att de
äldsta studenterna går in på fördjupning nu. Man väljer en inriktning och inte enskilda
kurser. Urvalet sker genom lottning efter avklarade högskolepoäng. Många får därför en
specialisering inom ett område de inte alls är intresserade av eller vill arbeta inom.
Arbetar för att få fram ett mer rättvist urval. JF Karlstad kommer att ta fram en yttrande
som JURO publicerar efter styrelsebeslut.
Stockholm: Precis fått ny styrelse. Verksamhetsmålen är för miljön och mot sexuella
trakasserier. Vill gärna ha input om miljöanpassning och hur mycket man informerar alla
om t.ex. policys. Linjerådet har fått ny styrelse och arbetar med problem på juridiska
institutionen. Bland annat har institutionen stängt dörrarna till kontoren och infört
begränsade besökstider. Arbetar för att kartlägga trakasserier på programmet.
Örebro: Styrelsen ha förändrats genom avgångar och ersättningar. Arbetar för att stärka
relationerna till institutionen. I utbildningsbevakningen går det bra. Undrar hur det går till
på andra universitet när man begär att få längre tid att bli behörig till nästa termin.
Lund: Har haft problem med att kursombuden ute i klasserna inte känner att de får rätt
återkoppling. Överväger att stöpa om systemet och önskar därför feedback om hur
föreningarnas upplägg ser ut.
Årsmötet beslutade att lägga rapporterna till handlingarna.
20 §
Mötesupplägg för våren
Förslag till beslut:
• Styrelsemöte i Lund 18/4
• Workshopmöte i Örebro 2/5

Årsmötet beslutade att möten ska hållas i enlighet med förslaget.
21 §

Övriga frågor

22 §

Mötets avslutande

Ordförande Minna Åström avslutade mötet 12:02.

