
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 25 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, utbildningsansvarig Siran Alkhamisi, 

marknadsansvarig Anna Holmgren, klubbmästare Torgny Palm, sportmästare Jolinn Uhlin, 

chefredaktör de Facto Andreas Ferelius.  

 

§ 3 Val av justerare 
Till justerare väljs Torgny Palm och Jolinn Uhlin. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-10-18 godkänns. 

 

§ 6 JD 
JD-ansvarige meddelar att arbetet fortlöper. JD behöver fortfarande fler företagsvärdar och 

uppmanar styrelsen om att söka om det finns någon som är intresserad. 

 

JD-ansvarige har vidare haft en kick off och kommer att skicka kvitton från denna till 

ekonomiansvarig. Ett väldigt trevligt och uppskattat evenemang. 

 

JD-ansvarige meddelar att de flyttat runt lite i budgeten för att skapa mer utrymme i posterna. 

Resultat för budget överskrider i dagsläget resultatet som styrelsen tidigare har godkänt, så 

detta är ingenting som behöver diskuteras närmare under dagens möte.    

 

§ 7 General 



  

 

§ 8 Ordförande 
Ordförande läser upp valberedningens nomineringar till nästkommande styrelse. 

Valberedningens nomineringar är följande: 

 

Ordförande – Adrian Kroon, t3 

Vice ordförande – Nils Englund, t5 

Ekonomiansvarig – Albin Davidsson, t3 

Informationsansvarig – Joel Olsson, t3 

Utbildningsansvarig – Emma Nilsson, t5 

Marknadsansvarig – Sven Karlsson, t3 

Chefredaktör de Facto – Anna Paulin-Rosell, t3 

Klubbmästare – Gustav Lindgren, t3 

Sportmästare – Samuel Alm, t3 

Ordförande JR – Jennifer Piironen, t5 

 

Nomineringen kommer inom kort att publiceras på Juridiska föreningens sociala medier samt 

på hemsidan.    

 

Ordförande meddelar att vi behöver utse justerare och rösträknare för mötet för JF-s 

sektionsmöte den 2 november, respektive för vårt medlemsmöte, den 15 november. 

Marknadsansvarige och sportmästare tar på sig att vara rösträknare. Vice ordförande och 

ordförande för JR tar på sig att vara justerare. Detta kommer formellt att beslutas om på 

respektive möte.  

 

§ 9 Vice ordförande 
Vice ordförande meddelar att de haft ett möte med IGNE angående Rättegångstävlingen.  

 

Vice ordförande meddelar att arbetet med SJM fortlöper.  

 

§ 10 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig meddelar att kontanterna från fabriken ska in på banken. Ekonomiansvarig 

ska kolla om det finns någon bank i Umeå med kontanthantering.  

 

§ 11 Marknad 
Marknadsansvarig meddelar att fler JF-koppar är beställda. Beställningen gick på totalt 6136 

kronor för 180 stycken. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 12 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarig tar upp frågan angående JURO-medaljer. Beställningen är på ungefär 100 

stycken, vilket skulle kosta ungefär 600 kronor, om detta är någonting som JF vill bekosta. 

Utbildningsansvariges förslag är att JF betalar detta, men att JURO-medlemmarna var för sig 

sedan kan köpa ut medaljen. Styrelsen röstar dock ner detta, och bestämmer att JF inte ska 

bekosta detta.  

 

Utbildningsansvarig ger förslag på datum för ”Stressföreläsningen”, den 7 december mellan 

klockan 12.00 – 13.00. Styrelsen tar ett preliminärt beslut på 2000 kronor för 20 stycken 

luncher från Kulturbageriet.  

 



§ 13 Info 

Informationsansvarig har kollat upp vad det kostar att beställa tårtor för en eventuell bjudning 

med anledning av vår nya hemsida. Det billigaste alternativet är att beställa från ICA Maxi, 

och då kostar en 10-12 bitars prinsesstårta 239 kronor per styck. För 5 tårtor + 1 tårta med 

specialalternativ skulle detta totalt bli 1434 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.   

 

Informationsansvarig meddelar att vår nya hemsida inom kort kommer vara i bruk.  

 

Informationsansvarig berättar att överflytten av mejlen från Ipeer till ONE har gått bra.  

 

Informationsansvarig vill redan nu förbereda styrelsen på att de förmodligen kommer att 

behöva vara behjälpliga i garderoben under examensceremonin och efterföljande bankett den 

21 januari.  

 

Informationsansvarig berättar att mejl är skickat till Umeå studentkör för att höra om de är 

intresserade av att sjung någon/några låtar under examensmiddagen den 21 januari.  

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 
Sportmästare meddelar att det enbart är 11 lag anmälda för kommande beachvolly-turnering. 

För att turneringen ska kunna bli av måste ytterligare ett lag anmälas. Turneringen flyttas 

preliminärt från 10.00 till klockan 11.00. 

 

Sportmästare kommer att köpa ett nytt lås till skåpet i Landstingshallen för 50 kronor. Det 

togs även beslut på tvättmedel för 24,90 kr. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Klubb 
Klubbmästare meddelar att det är EPP på fredag. Styrelsen kommer att bekosta 10 stycken 

hamburgertallrikar, vilket totalt blir 590 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Klubbmästare kommer även att köpa ett pris för EPP:n för 500 kronor. Styrelsen tar beslut på 

detta.  

 

Klubbmästare kommer att köpa pumpor till ”After beach”, vilket kommer att gå på 746 

kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Klubbmästare meddelar att garderoben kommer att kosta på tentafesten, den 31 oktober, på 

Villan. Klubbmästare kommer att se över detta med Villan och se vad kostnaden kommer att 

sluta på. 

 

§ 15 JR 
 

 

§ 16 de Facto 
 

 

§ 17 Övriga frågor 

 

 



§ 18 Mötets avslutande 
Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Torgny Palm Justerat, Jolinn  

Klubbmästare   Sportmästare  
 

 


