
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 31 januari 2017 
 

§ 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 Jolinn Uhlin.  

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2017-01-24 godkändes. 

 

§ 6 JD 

 

 

§ 7 Ordförande  
Ordförande påminner styrelseledamöterna att skicka in sina verksamhetsberättelser.  

 

Ordförande kommer att ha ett möte med allmän information med tillträdande styrelse under 

morgondagen.   

 

Ordförande har fått ett mejl från Andreas på Kåren som är med i ett projekt, Räkmacka. De 

vill i år arrangera en dag där jurister ges möjlighet att lyssna på gästföreläsare, föreläsare som 

exempelvis har studerat juridik på universitetet. Andreas undrar om det finns två personer 



som skulle kunna tänka sig att vara representanter för evenemanget, vars arbetsuppgifter 

bland annat skulle vara att marknadsföra detta och sprida information. Personerna ifråga 

kommer att bjudas på lunch, där projektet presenteras närmare, och representanterna får även 

ett arvode. Evenemanget går av stapeln den 5 april i år. Tillträdande styrelse kommer att kika 

närmare på detta och även besvara Andreas fråga. 

 

§ 8 Vice ordförande 

Vice ordförande ska se över möjligheterna att få tillbaka pengarna som lagts ut på 

gästföreläsarens flygbiljett, eftersom gästföreläsningen i veckan inte kunde äga rum. Vice 

ordförande betalade även totalt 600 kronor för en ombokning av resan. Styrelsen tar beslut om 

detta.  

 

Vice ordförande kommer att ha ett möte med Igne angående rättegångsstävlingen på fredag. 

Under mötet ska en eventuell bankett efter tävlingen att diskuteras närmare.  

 

Vice ordförande har betalat totalt 4200 kronor för 50 mackor och smoothies för den planerade 

gästföreläsningen. Styrelsen tar beslut om detta. 

 

§ 9 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att vi kommer att gå lite drygt 14 000 kronor minus för 

verksamhetsåret 2016, vilket inte är några problem.  

 

Ekonomiansvarig har lämnat bokslutet till revisorn för att denne förhoppningsvis ska kunna 

ge JF ansvarsfrihet för året.   

 

§ 10 Marknad  
Marknadsansvarig har sedan föregående möte kollat alternativen vad avser en ny JF roll-up. 

En roll-up med en stor JF-logga med vit bakgrund kostar 845 kronor. Förslagsvis borde två 

roll-ups att inköpas, vilket styrelsen håller med om. För inköp av två roll-ups blir 

totalkostnaden 1690 kronor. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 11 Utbildningsansvarig 

Tillträdande utbildningsansvarig tar upp en fråga som uppstod under föregående JURO-möte, 

angående JURO:s ordförandes bal- och resekostnader. Som det sett ut tidigare år har JURO:s 

ordförande endast varit med på de orter där det hållits ett JURO-möte. Nya ordförande 

framförde på senaste JURO-mötet att han gärna är med vid alla tillfällen, alltså på alla orter 

(vilket innebär balbiljetter plus resekostnader för två extra tillfällen) p.g.a. JURO:s 

representation och ville ta beslut på detta under JURO-mötet. Utbildningsansvarig vill dock 

först höra med Umeås styrelse huruvida vi ser på den extra kostnaden innan något beslut tas. 

Utbildningsansvarig undrar därför om vi bör godkänna dessa extra kostnader. Styrelsen är 

överens om att JF inte ska betala ordförandes extra kostnader för ytterligare representation.  

 

§ 12 Info 

Informationsansvarig har lagt ut 77 kronor för fikaingredienser inför gästföreläsningen i 

veckan. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

§ 13 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelat att Hemavanresan gick strålande.  



 

Sportmästare meddelar att lagen för UWC har bestämts.  

 

Klubb 

Klubbmästare meddelar att nästa EPP är den 24 februari.  

 

§ 12 JR 

Ordförande för JR meddelar att en kick-off tillsammans med Kaiding är preliminärbokad den 

8 mars i år.   

 

Ordförande för JR meddelar vidare att ett möte med Lawline kommer att hållas under 

morgondagen samt med studentkåren nästkommande vecka angående samarbetsavtalen med 

Lawline.  

 

Ordförande för JR meddelar att tillträdande ordförande för JR har lagt ur totalt 240 kronor för 

fika till uppstartsmötet förra veckan. Styrelsen tar beslut på detta.  

 

Ordförande för JR meddelar att tillträdande ordförande för JR har betalat 99 kronor för 

fikaingredienser till gästföreläsningen i veckan. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

§ 13 de Facto  

Chefredaktör för de Facto meddelar att arbetet med nästkommande nummer är påbörjat.  

 

Chefredaktör för de Facto har betalat totalt 91 kronor för chips och marschaller. Styrelsen tar 

beslut om detta.   

  

Chefredaktör för de Facto har betalat totalt 83 kronor för fikaingredienser. Styrelsen tar beslut 

om detta.   

 

§ 16 Övriga frågor 

Klubbmästare meddelar att datum för skiftesmeddagen bör bestämmas. Styrelsen kommer 

överens om att preliminärboka onsdagen den 15 februari klockan 18.00. Styrelsen bestämmer 

att ha ett eftersläpp med kärlekstema, från klockan 22.00.  

 

Sportmästare har som förslag att arrangera någonting extra för våra medlemmar under alla 

hjärtans dag. Styrelsen kommer överens om att köpa geléhjärtan och bjuda på i, förslagsvis, 

hörsalsrundan.   

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Filippa Alsén, 

Informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 



___________________________ ___________________________ 

Justerat, Torgny Palm Justerat, Jolinn Uhlin 

Klubbmästare Sportmästare 

 

 

 


