
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 6 december 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 Tim Prellwitz och Emelie Carlsson. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2016-11-29 godkändes. 

 

§ 6 JD 

JD-ansvariga meddelar att det är EPP i eftermiddag.  

 

JD-ansvariga meddelar att mässkatalogen kommer att vara färdigställd inom en snar framtid. 

Vidare är även appen på gång, men en lansering kommer inte att ske för appen under EPP:n.   

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande meddelar att drive-dokumentet kommer att upprättas inom kort.  

 

§ 8 Vice ordförande 

Vice ordförande meddelar att ett formulär är upprättat, ett formulär som syftar till att våra 

medlemmar ska kunna önska gästföreläsare.  



 

Vice ordförande vill köpa en banderoll till rättegångsstävlingen. Denna skulle kosta 2085 

kronor. Styrelsen tar beslut på detta.   

 

§ 9 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig tar upp frågan om pengarna som JF har över och således har kvar att 

spendera. Styrelsen är överens om att ett nytt bord till JF-rummet ska köpas, och att 

ordförande ska se över möjligheten att söka bidrag från kåren för inköpet retroaktivt.  

 

§ 10 Marknad  
 

 

§ 11 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig meddelar att vi ska revidera styrelsens beslut från förra veckan angående 

kostnaderna för balen i Stockholm. Kostnaderna som utbildningsansvarig lagt ut på resan gick 

istället på totalt 2219 kronor, nu inkluderat flygbiljett samt värdgåva. Styrelsen tar beslut på 

detta.   

 

§ 12 Info 

Informationsansvarig meddelar att inbjudningarna är utskickade till studenterna i t9 

tillsammans med JD-inbjudningen.  

 

Informationsansvarig meddelar att fakturan från Sporring har kommit, d.v.s. fakturan för 

examensgåvorna.   

 

Informationsansvarig meddelar att kostnaden för ersättningen till Fredrik Carls för hemsidan 

går på 1800 kronor inklusive moms. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

§ 13 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare har förslag om att köpa in fotbollshandskar då det finns pengar kvar i budgeten. 

Mer information om detta kommer längre fram.  

 

Klubb 

Klubbmästare har beställt 15 hamburgertallrikar för totalt 885 kronor avseende 

eftermiddagens EPP samt 500 kr för pris till vinnande lag. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 12 JR 

Ordförande för JR har lagt ut 1 446 kronor för pizza och tillbehör till JR-avslutningen som 

gick av stapeln under gårdagen. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

§ 13 de Facto  

Chefredaktör för de Facto meddelar att material för nästkommande nummer förhoppningsvis 

kommer att skickas iväg på tryck under dagen.  

 

Chefredaktör för de Facto meddelar att viss hjälp från styrelsen för sista tidningsnumret 

(fjärde numret) kommer att behövas.  

 

§ 16 Övriga frågor 



Marknadsansvarig tar upp frågan när vi ska stänga JF-rummet för julledighet. Styrelsen 

kommer överens om att ha stängt från vecka 51 till vecka 3.  

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Tim Prellwitz Justerat, Emelie Carlsson 

Vice ordförande Ekonomi 

 


