
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 8 november 2016 
 

§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Hanna Lundkvist. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Hanna Lundkvist, vice ordförande Tim Prellwitz, informationsansvarig Filippa 

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

Uhlin.  

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Tim Prellwitz och Anna Holmgren.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 20161025, protokoll från 20151101 och protokoll från sektionens årsmöte 

20161103 godkändes. 

 

§ 6 JD 

JD-ansvariga meddelar att arbetet fortlöper.  

 

JD-ansvariga meddelar att det är ungefär 20 000 kronor mer i intäkter än föregående år från 

utställare.  

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att ordförande och utbildningsansvarig åker till Göteborg för bal samt 

för möten i helgen. 

 

Ordförande har betalat 1487 kronor för flygbiljetter tur och retur Göteborg. Styrelsen tar 

beslut på detta.  



 

§ 8 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar gästföreläsningen är den 23 november. Fyra stycken affärsluncher 

för 780 kronor kommer vice ordförande att lägga ut. Styrelsen tar beslut på detta.    

 

Vice ordförande meddelar att JF kommer att ha ett möte ELSA på torsdagen den 10 

november. Under mötet kommer ett avtal att upprättas.  

 

Vice ordförande har även betalat 97,80 kronor för fika under tårtbjudningen föregående 

vecka. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 9 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att JF stämpeln har levererats.  

 

§ 11 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig vill besluta om lunch för 20 personer (mackor + smoothies) till 

stressföreläsningen onsdagen den 7/12 för 1980 kr inkl. leverans från kulturbageriet. Styrelsen 

tar beslut på detta.  

 

Utbildningsansvarig föreslår att JF lottar ut två stycken lagböcker på föreläsningen med 

studenthälsan. Styrelsen tycker att detta låter bra.  

 

§ 12 Info 

Informationsansvarig har lagt ut totalt 2054 kronor för tårtor, saft, plasttallrikar/bestick, 

tårtspadar, lottringar, hänglås (till sportmästare) och kuvert. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Informationsansvarig meddelar att beställningen för pins är genomförd. Beställningen avsåg 

75 stycken pins vilket inklusive moms kostar 17 843,75 kronor. Beställningen kommer att 

levereras innan jul. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Informationsansvarig meddelar att provsmakningen inför examensbanketten är bokad med 

Universum, den 23 november klockan 13.00.  

 

§ 13 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare har delat ut priserna från beachvolley-turneringen.  

 

Sportmästare meddelar att låset på Landstingshallen återigen är uppklippt. Sportmästare 

kommer således behöva köpa ett nytt lås för 70 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Sportmästare meddelar vidare att budgeten för UWC är klar, och att styrelsen kan ta del av 

den.  

 

Sportmästare meddelar att lottningen för lagen för UWC kommer att genomföras i veckan.  

Sportmästare meddelar att FIFA-turneringen går av stapeln på fredag.  

 



Klubb 

Klubbmästare meddelar att ansökningarna för nästkommande års KC har börjar inkomma. 

Det kommer inte vara några problem att ha två stycken nästkommande verksamhetsår.  

 

Klubbmästare meddelar att Kaiding EPP:n är den 25 november.  

 

§ 12 JR 

Ordförande för JR har fått en förfrågan av IGNE om Juridiska föreningen i Umeå eventuellt 

skulle vara intresserade av att IGNE erbjuder sommarnotarietjänster för de yngre terminerna 

under somrarna samt uppsatspraktikplatser för de äldre terminerna på juristprogrammets 

elever. Om detta skulle vara av intresse skulle IGNE vilja veta hur studenterna vill att detta 

ser ut, exempelvis hur en uppsatspraktik från IGNE:s sida skulle vara utformat. Ett första steg 

i sådant fall skull vara att IGNE blir samarbetspartner till JF. Styrelsen tycker att det låter som 

en bra idé, och att detta får diskuteras närmare under nästkommande möte.  

 

§ 13 de Facto  

Chefredaktör för de Facto kommer att gå ut med ett event för ett online-redaktionsmöte.  

 

§ 16 Övriga frågor 

Ordförande tar upp frågan om vi ska ha fika på medlemsmötet den 15 november. Ordförande 

tar på sig att köpa fika till mötet.  

 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Tim Prellwitz Justerat, Anna Holmgren 

Vice ordförande Marknadsansvarig 

 

 

 


