Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 februari 2016
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist.

§ 2 Närvaro
Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa
Alsén, ekonomiansvarig Emelie Carlsson, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi,
marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin,
Ordförande JR Hilda Skogqvist.
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Anna Holmgren och Jolinn Uhlin.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2016-02-16 godkändes.
§ 6 Info
Informationsansvarig uppmanar de övriga styrelsemedlemmarna att skicka in en kort
presentation om hens post till infomejlen för att informationsansvarig således kan lägga ut
detta tillsammans med den nytagna bilden på personen på hemsidan.
§ 7 Ordförande
Ordförande har haft ett möte med valberedningen och de ser fram emot kommande arbete.
§ 8 Ekonomiansvarig
Ekonomiansvarige berättar att fakturan från fabriken från föregående år hamnar på 2016-2017
års verksamhetsår, vilket är 11 000 kr.

§ 9 JD

§ 10 Marknad
Ryggsäcken är nu framtagen vilket i dagsläget är en summa på ca 38 000 kr. JF har ett avtal
med Kaiding som i sin tur har ett samarbetsavtal med ”fronta” som är det företaget som
kommer trycka loggan på JF ryggsäckarna. Marknadsansvarige ska kolla om detta
samarbetsavtal kan göra att JF får bättre pris.
Marknadsansvarige vidhåller att det kan vara så att en utökning av budgeten för marknad kan
behöva ske.
Marknadsansvarig har sett över en kommande beställning av fler JF- pappersmuggar. Det är
en beställning på minst 1000 st. Det kommer en offert inom kort.
Marknadsansvarig berättar att det kommer bli ett case-event vecka 14 Mannheimer Swartling,
mer information kommer.

§ 11 Studiesociala
Sport
Sportmästare berättar att arbete med snow-wars fortlöper.

Klubb
Klubbmästare berättar om fotbollssittningen i helgen. Det var ett lyckat event förutom att
kåren misslyckade med att servera maten i tid, vilket kan göra att JF till viss del får tillbaka
pengar från kåren för sittningen.
Klubbmästare informerar vidare att DJ är fixat inför snow-wars.
§ 12 De Facto

§ 13 JR

§ 14 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarige berättar om ett möte förra veckan med kursombuden tillsammans med
programrådet där det togs upp olika frågor bl a att det är låg svarsfrekvens på
kursutvärderingar och detta är något som utbildningsutskottet försöker att lösa.
Utbildningsansvarig berättar att hon haft ett möte med Nina Nilsson som är studierektor på
juridiska institutionen och Andreas Pettersson som är studierektor på juridiskt forum. Det som
diskuterades var bland annat förslag om Bokbytardagar, ett forum för studenter att köpa och
sälja böcker samt det kommande juristprogram i Karlstad. Ordförande i JURO har ett förslag
att de i JURO ska ta ställning till vad juriststudenter i Sverige tycker om detta. Frågan är hur
styrelsen ställer sig till detta yttrande, vilket är en fråga som styrelsen kommer ta ställning till
nästkommande styrelsemöte.

§ 15 Vice ordförande
Vice ordförande berättar om den kommande gästföreläsningen. Det aktuella ämnet som
föreläsaren kommer beröra är hur flyktingsituation ser ut idag samt Sveriges internationella
åtgärder. Eventet kommer läggas upp om ca 2 veckor. Hörsal B är bokad mellan 13-15.
Styrelsen kommer överens om att vi ska lotta ut en lagbok under gästföreläsningen.
§ 16 Övriga frågor
Sportmästaren har köpt 2 st microlock för 30 kr styck. Totalt 59 kr. Styrelsen tar beslut om
detta.
Ordförande tar upp angående Instagram, och styrelsen kommer överens om att JF följer de
medlemmar som följer JF men att styrelsen inte ”gillar” medlemmars inlägg. Däremot kan vi
”tagga” personer i bilder, dock ska vi fråga personen ifråga först innan detta görs.
Styrelsemedlemmarna taggar sig själva i bilderna de själva vill vara ”taggade” i. Både
Instagram och Snapchats lösenord ska ändras.
Styrelsen tar upp att vissa inköp behöver göras, vilket Anna Holmgren tar på sig att göra. Det
som ska köpas är frimärken, sax samt diskhandskar.
Styrelsen tar även upp frågan angående återsparken som sker i slutet av nollningen.
Medlemmar har framfört kritik vad avser sittningens tema, och styrelsen diskuterar hur detta
ska bemötas samt hur styrelsen ställer sig till frågan. Även om det finns skiljaktig mening
kommer majoriteten fram till, med juridiska föreningens medlemmars intresse i åtanke, att
bredda temat till ”Disney” istället för nuvarande ”tusen och en natt”. Grunderna för
utvidgningen är att människor kan ta illa vid sig med de anspelningar på kultur och religion
som kan förknippas med temat ”tusen och en natt”. För att undvika detta, och då det är JF som
står bakom sittningen väljer vi således att utvidga temat för sittningen. Det ska även
framhållas att styrelsen vill undvika att sittningsgruppen ska uppfatta styrelsens beslut att
utvidga temat som någonting kränkande, och kommer gå ut med inlägg i eventet på facebook
att om det uppkommer frågor angående detta, är det styrelsen som ska ta emot och besvara
dessa. Nio styrelseledamöter röstade för att ändra temat till Disney, Torgny Palm
(klubbmästare) var skiljaktig.
I Juridiska Föreningen i Stockholm har de haft en sittning med temat ”Vilda västern” där
studenter var utklädda till indianer och cowboys. Denna sittning hade fått väldigt mycket
kritik och det blev skrivningar i tidningen om det. Styrelsen diskuterar att det viktiga är
programmet och föreningens anseende och hur om återsparkens tema också kan uppfattas som
kränkande. Majoriteten i styrelsen anser att det kan uppfattas som kränkande och att då detta
har kommit till styrelsens beaktande och då detta kan undvikas genom en liten ändring som
breddande/ändring av temat beslutar styrelsen att göra detta.
§ 17 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet,
Filippa Alsén,
Informationsansvarig och sekreterare

___________________________
Justerat, Anna Holmgren
Marknadsansvarig

___________________________
Justerat, Jolinn Uhlin
Sportmästare

