
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 27 september 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, marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare 

Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, chefredaktör de Facto Andreas Ferelius och 

ordförande JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Jolinn Uhlin och Torgny Palm.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-09-20 godkänns.  

 

§ 6 JD 

Huvudansvariga för JD meddelar att arbetsgrupperna för JD är klara, och att det har varit 

rekordmånga som sökt till arbetsgrupperna i år. Arbetsgrupperna kommer att publiceras på 

JD:s hemsida.  

 

§ 7 General  

  

 

§ 8 Ordförande 

Ordförande har betalat 593 kronor för sin flygbiljett till Uppsala, detta för att delta på 

Uppsalas bal i helgen. Styrelsen tar beslut på detta.  

 



Ordförande meddelar att ett dokument har upprättats med en utvärderingen för generalerna, 

vilket styrelsen kommer att gå igenom innan mötet med generalerna.  

 

§ 9 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att han ännu inte fått någon bekräftelse från den tilltänkta 

gästföreläsaren i oktober, men att svar förhoppningsvis kommer i veckan. Vidare har vice 

ordförande bokat gästföreläsare för våren.  

 

Vice ordförande meddelar att arbetet med SJM fortgår, och att medlemmarna inom kort ska 

ha möjlighet att söka till arbetsgruppen för SJM.  

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att ekonomimötet skjuts upp. Inom två veckor kommer det att 

hållas.  

 

§ 11 Marknad 

Marknadsansvarig meddelar att 25 november är bokad för en EPP med Kaiding.  

 

Marknadsansvarig berättar vidare att Stockholmsresan står för dörren nästkommande vecka. 

 

Marknadsansvarig meddelar att JF-väskorna som blev kvar efter insparken nu är slutsålda.  

 

§ 12 Utbildningsansvarig 
 

 

§ 13 Info 

Informationsansvarig informerar om att spara viktiga mejl när vi byter mejlplattform från 

Ipeer till One.   

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare har blivit uppmärksammad på att den tilltänkta beach volleyboll-turneringen 

ligger under halloween. Detta faktum kommer inte medföra att turneringen ställs in, men vi 

kommer diskutera framöver om det ska vara någon ”halloween”-relaterad fest efter 

turneringen.   

 

Sportmästare diskuterar med styrelsen hur hon ska spendera pengar som finns kvar på dennes 

post. Förslag och idéer diskuteras, men inget bestäms.  

 

Klubb 

Klubbansvarig meddelar att våra T-shirts för bar-laget verkar vara borta. 

 

Klubbansvarig har som förslag att lägga – redan budgeterade bankett-pengar – på TV-skärmar 

under 25-årsbanketten, detta för att även de som sitter långt bak i lokalen ska ha möjlighet att 

se vad som visas på storbildsskärmen på scenen.   

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR meddelar att möte med Lawline hölls föregående vecka, och ytterligare ett 

möte är planerat under veckan. Frågorna från föregående möte kring logga och hänvisning till 



JR:s hemsida, besvarades av Lawline. Det är möjligt att ha loggan och hänvisning till JR:s 

hemsida under de frågor som är undertecknade och besvarade från JR. 

 

§ 16 de Facto 

Chefredaktör för de Facto framhåller förslag till nästkommande nummer. 

  

Chefredaktör för de Facto vill ha hjälp att skapa en ”guide” till Umeå, för nästkommande 

nummer av tidningen.   

 

§ 17 Övriga frågor 

JD-ansvariga diskuterar budgeten för JD. Posten för gästföreläsaren är väl tilltagen, och kan 

därför sänkas, och spenderas på annat sätt istället. De vill flytta pengar från 

föreläsningsposten till andra poster. De vill bland annat subventionera biljettpriset till de som 

engagerar sig i arbetsgrupperna. Detta har diskuterats tidigare i styrelsen (subventionera 

biljettpris till JF:s event för de som engagerat sig i eventet ifråga), med anledning av 

subvention av biljettpriset till 25-årsbanketten för de som engagerar sig, och därför är detta en 

fråga som styrelsen får ta ställning till längre fram.   

 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Jolinn Uhlin Justerat, Torgny Palm 

Sportmästare Klubbmästare   

  

 

 

 

 

 


