
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 22 november 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, Ordförande 

JR Hilda Skogqvist. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Torgny Palm och Hilda Skogqvist. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-11-15 godkändes. 

 

§ 6 JD 

JD-ansvariga meddelar att en fråga uppkommit huruvida JF ska betala bankettbiljetten åt en 

student i termin nio som ska hålla tal under banketten. Styrelsen meddelar att biljetten 

kommer att betalas av JF.  

 

JD-ansvariga meddelar att nya anmälningar till mässan fortsätter att inkomma. Problemet är 

dock att utställare för mässan är fulltaliga. Det skulle kunna gå att lösa genom att dessa 

utställare får en del av den plats som är tillägnat JF. Styrelsen tycker att detta är okej.   

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att den nya styrelsen kommer att börja delta på föreningens 



styrelsemöten och att överlämningen påbörjas från och med nästkommande vecka. En ny 

Facebook-grupp kommer även att skapas, vilket Ordförande för JR tar på sig att skapa. Vidare 

kommer förslagsvis ett drive-dokument att upprättas för att alla dokument är samlade på 

samma ställe.  

 

§ 8 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att det är gästföreläsning under morgondagen klockan 10.00 i 

Hörsal G.  

 

Vice ordförande har betalt totalt 4200 kronor för mackor och smoothies från Kulturbageriet 

inför föreläsningen. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 9 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig undrar vem som kan köpa in en ny datorn. Detta tar sportmästare och 

ordförande för JR på sig. Photoshop-programmet ska också köpas in, vilket sportmästare tar 

på sig. 

 

Ekonomiansvarig har betalat totalt 325 kronor för en kassörsutbildning. Styrelsen tar beslut på 

detta.   

 

Ekonomiansvarig meddelar att ett bokföringsprogram för sektionskontot har köpts för totalt 

1328 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Ekonomiansvarig meddelar att budgeten för examens-posten kommer att höjas eftersom 

kostnaderna, relaterat till examen, har höjts från föregående år. Detta kommer att diskuteras 

närmare under nästkommande budgetmöte.  

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig meddelar att det är EPP med Kaiding på fredag. Första pris är middag med 

Kaiding. JF kommer även att lotta ut två stycken lagböcker under EPP:n.  

 

§ 11 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig meddelar om sitt möte med Sara Lyrenäs angående 

skatterättsföreläsningen. På grund av schemaändringar kommer skatterättsföreläsningen hållas 

klockan 11-12.30 istället. Utbildningsansvarig ska se över vilket lokal som JF kan boka för 

evenemanget.  

 

Utbildningsansvarig meddelar att evenemanget inför föreläsningen om stresshantering och 

psykisk hälsa kommer att publiceras inom kort. Föreläsningen går av stapeln den 7 december 

klockan 12-13.00 i Hörsal B. Till föreläsningen behövs en lottring, två lagböcker samt 

lunch/fika från kulturbageriet. Lunchen från kulturbageriet består av 15 stycken skinkmackor 

och 5 stycken veganmackor samt smoothies, detta levereras med taxi till samhällsvetarhuset 

klockan 11.45 den 12 december. Vice ordförande tar på sig att anordna en tävling för att lotta 

ut lagböckerna, detta för att undvika att lottningen strida mot lotterilagen. Sportmästare och 

klubbmästare tar på sig att ta emot leveransen från Kulturbageriet klockan 11.45.  

 

§ 12 Info 

Informationsansvarig meddelar att betalning bör ske inom en snar framtid till Fredrik Carls 

för hans arbete med hemsidan. Styrelsen har tidigare beslutat att betala 1500 kronor. Styrelsen 

kommer fram till att det åligger Fredrik att skicka en faktura till föreningen för sitt jobb.  



Informationsansvarig meddelar att inbjudningarna förhoppningsvis blir klara i veckan, och 

således kan tryckas i slutet av veckan. Ambitionen är att inbjudningarna, tillsammans med 

JD:s inbjudan, kan skickas ut till studenterna under nästkommande vecka.  

 

§ 13 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelar att kostnaden för Fortet slutade på 8160 kronor. Styrelsen tar beslut på 

detta. 

 

Sportmästare meddelar att fakturan har inkommit för landstingshallen avseende höstterminen, 

vilket totalt blev 5100 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Klubb 

 

 

§ 12 JR 

Ordförande för JR meddelar att fikat som köptes till medlemsmötet den 15/11 kostade totalt 

539,26 kronor. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

§ 13 de Facto  

 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Torgny Palm Justerat, Hilda Skogqvist 

Klubbmästare Ordförande JR 

 

 


