
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 4 oktober 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, Siran Alkhamisi, klubbmästare Torgny Palm, 

sportmästare Jolinn Uhlin, chefredaktör de Facto Andreas Ferelius och ordförande JR Hilda 

Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare väljs Hilda Skogqvist och Andreas Ferelius.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-09-27 bordläggs till nästa vecka.  

 

§ 6 JD 

 

 

§ 7 General  

  

 

§ 8 Ordförande 

Ordförande tar upp de frågor som togs upp under helgen i Uppsala.  

 

1. Dubbla engagemang (exempelvis engagemang både i JD och i styrelsen)  

a. Göteborgs nuvarande lösning när det gäller dubbla engagemang är att de 

avsäger sig sin rösträtt i de frågorna, bestämmelsen är införd i deras stadgar. 



Om det blir för många som vill ha dubbla engagemang, vilket leder till att 

styrelsen inte är beslutförd, sköter man inte sin post som styrelseledamot. Detta 

har dock aldrig varit ett konkret problem för dem, men de har i alla fall en 

tydlig jävsregel i stadgarna. 

 

Styrelsen diskuterar hur vi i Umeå ska ställa oss kring dubbla engagemang. 

Styrelsen anser att dubbla engagemang bör vara okej endast vid 

engångsföreteelser. Detta på grund av att vi är en relativt liten förening, i 

jämförelse med exempelvis Göteborg, och att vi (genom att inte tillåta dubbla 

engagemang i normalfallet) ger fler medlemmar möjlighet att engagera sig. 

Huruvida detta ska stå i stadgarna får diskuteras längre fram, när styrelsen är 

fulltalig.  

 

2. Ersättning vid engagemang inom föreningen. 

a. Folk som måste vara på plats blir premierade (detta är en generell bild från de 

andra lärosätena). I övrigt är det väldigt godtyckligt vilkas "arbete" som ersätts 

med gratis sittningsbiljett och liknande gåvor. 

 

Denna fråga diskuteras närmare under ”övrigt”, punkt 17.   

 

§ 9 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att han har bokat möte med ELSA, för att diskutera angående 

rättegångstävlingen.  

 

Vice ordförande meddelar att ett event är gjort på facebook om att vi söker lokalarrangörer till 

SJM.   

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att bokslutet för sektionen är inlämnat.  

 

Ekonomiansvarig påminner styrelsen om det inplanerade ekonomimöte måndagen den 10 

oktober mellan klockan 13.00–15.00.  

 

Ekonomiansvarig har lagt ut 258,60 kronor vid inköp av kaffe. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 11 Marknad 

Marknadsansvarig berättar att Stockholmsresan är genomförd, och att det blev ett väldigt 

lyckat och uppskattat besök i Stockholm. 

 

§ 12 Utbildningsansvarig 
 

 

§ 13 Info 

 

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportansvarig berättar att anmälan för beachvolleyboll-turneringen nu är öppen. Tiden för 

turneringen är ändrad, och är planerad mellan 13.00 – 15.00 Detta p.g.a. att det är Halloween.   



 

Sportmästare tar upp förslag om att ha ett sportevent för våra medlemmar, förslagsvis ett 

evenemang på Fortet. Under vardagskvällar är det billigare att boka Fortet, och vi kan då ha 

eventet under en av våra ordinarie sporttider.  Styrelsen tycker att detta låter som ett bra 

förslag.  

 

Sportmästare meddelar att arbetet med UWC går vidare. Det kommer inte vara en 

efterföljande sittning, utan istället följas av en vanlig utgångskväll.   

 

Klubb 

Klubbmästare meddelar att arbetet kring banketten fortgår.  

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR meddelar att avtalet med Lawline är klart.  

 

§ 16 de Facto 

Chefredaktör för de Facto meddelar att han kommer att skriva till övriga styrelseledamöter 

vilken hjälp han behöver inför nästa nummer.  

 

§ 17 Övriga frågor 

Klubbmästare tar upp frågan om arbetsgruppen för 25-årsbanketten ska få sina respektive 

biljetter betalda, på grund av sitt engagemang och många timmars arbete med eventet. 

Eftersom styrelsen har beslutat att betala bankettgruppens biljetter för JD anser styrelsen att 

det känns befogat att även betala 25-årsbankettsgruppens biljetter. Speciellt med hänsyn till 

den gedigna omfattningen av arbete som banketten medfört. Kostnaden totalt för 5 stycken 

sittningsbiljetter blir 2150 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Hilda Skogqvist Justerat, Andreas Ferelius 

Ordförande JR  Chefredaktör de Facto   

    

 

 

 

 

 

 


