
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 14 mars 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, informationsansvarig Joel Olsson, 

ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, utbildningsansvarig 

Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande JR 

Jennifer Piironen. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Jennifer Piironen och Adrian Kroon. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-03-07 godkändes. 

 

§ 6 Ordförande  

Ordförande informerade om att både ordförande och vice ordförande är borta under tiden för 

styrelsemötet den 21 mars. Styrelsen enas om att marknadsansvarig ska tillförordnas rollen 

som ordförande inför styrelsemötet den 21 mars. 

Ordförande lyfte frågan om att styrelsen ska gå ut i klasserna för att informera om JFs 

verksamhet. Styrelsen bestämde sig för att gå ut i T6 under en av klassens föreläsningar för att 

informera om de olika posterna. 

 

§ 7 Vice ordförande 

Vice ordförande informerar om att under torsdag den 16 mars kommer Erik Sundström hålla 

en gästföreläsning inför rättegångstävlingen i maj. Föreläsningen handlar om bevisvärdering. 

De första 40 deltagarna får macka och smoothie. 



 

§ 8 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig ville att styrelsen tog beslut på 100 kr för ett USB-minne som bokföringen 

sparats på. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 9 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig informerade om att det finns studenter som frågat om JF kan trycka en 

sångbok. Max Carlsson och Isak Vallgren har fått i uppdrag att undersöka detta. 

Marknadsansvarig informerade om att Unga Aktiesparare vill vara delaktiga under insparken i 

höst. Styrelsen var positiva till detta. Marknadsansvarig ska hänvisa Unga Aktiesparare till 

årets insparksgeneraler. 

 

§ 10 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig informerade om att juridiskt forum anordnar provföreläsningar under 

vecka 11-12. Detta för att de anställer nya lektorer. Delar av utbildningsutskottet kommer att 

representera JF under dessa provföreläsningar. 

 

§ 11 Info 

 

 

§ 12 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare och klubbmästare anordnade Snow Wars under fredagen den 10 mars. Eventet 

blev lyckat. 

Sportmästare lyfte frågan om deltagande under pulkadagen med JF. Deltagandet har varit lågt 

under flera år och något bör förändras till nästa år för att locka fler deltagare. 

Sportmästare informerade om att locket på JFs grill gick sönder under Snow Wars. JF 

kommer därför behöva köpa in reservdelar för att laga grillen. Frågan bordläggs då grillen inte 

ska användas förrän till hösten. 

 

Klubb 

Klubbmästare informerade om att han blivit kontaktad av Nationen, en nystartad 

studentförening på universitetet. Nationen kommer anordna Bräntisfesten på Bräntberget. 

Nationen vill att JF ska engagera sig i Bräntisfesten men klubbmästare ställer sig tveksam till 

om Bräntisfesten harmoniserar med JFs alkholpolicy. Styrelsen höll med om detta. 

Klubbmästare ska tacka för förfrågan men meddela att JF inte kommer att delta i 

Bräntisfesten detta år. 

 

§ 13 JR 

Ordförande och vice ordförande har informerat om JR under en dag i MVG-gallerian. Under 

dagen har en tävling pågått och vinnare har utsetts. Vinnaren av tävlingen kommer få två 

biobiljetter vilket styrelsen informerats om under föregående möte. 

 

§ 14 de Facto  

 

 

§ 15 Övriga frågor 



Ordförande informerar om att Juridiska föreningen vid Lunds universitet anordnar 

ordförandemöte och JURO-möte med efterföljande bal den 22 april. Styrelsen är välkomna att 

följa med JFs representanter vid balen mot att de själva står för omkostnader. 

 

§ 16 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Jennifer Piironen Justerat, Adrian Kroon 

Ordförande JR Ordförande 
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