
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 11 april 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon. 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Adrian Kroon, vice ordförande Nils Englund, informationsansvarig Joel Olsson, 

ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, sportmästare Samuel 

Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, chefredaktör för de Facto Anna Paulin-Rosell. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Anna Paulin-Rosell och Adrian Kroon. 

 

§ 4 Val av rösträknare 

Till rösträknare valdes Carolinn Sandström och Herman Johansson. 

 

§ 5 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 6 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-03-04 godkändes. 

 

§ 7 de Facto 

Chefredaktör för de Facto ville att styrelsen skulle ta beslut på kostnad för första utgåvan av 

de Facto. Kostnaden var 19 542,75 kr. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Chefredaktör för de Facto ville att styrelsen skulle ta beslut på kostnad för byte av ansvarig 

utgivare för de Facto. Kostnaden var 600 kr. Styrelsen tar beslut på detta. 

 

Chefredaktör för de Facto informerar om att ett ekonomiskt överskott finns sedan förra 

utgåvan av de Facto. Risken finns att det blir för mycket överskott totalt sett i slutet av året. 



Chefredaktör för de Facto ska vara uppmärksam på risken inför kommande utgåvor av de 

Facto. 

 

§ 8 Val av projektansvariga för JD 

Valberedningen presenterade sina nomineringar till projektansvariga. De nominerade 

presenterade sedan sig själva. Styrelsen höll en sluten omröstning. De valda rösträknarna 

sammanställde resultatet. 

 

Nominerade till projektansvariga för Juristens dag var: 

Alexandra Johansson, T4 

Johan Lindgren, T4 

Rozanna Fackel, T4 

 

En motkandidat anmälde sin motkandidering: 

Max Carlsson, T4 

 

Till projektansvariga för Juristens dag 2017/18 valdes: 

Alexandra Johansson, T4 

Max Carlsson, T4 

Rozanna Fackel, T4 

 

§ 9 Insparksutskottet 

Representanten för insparksutskottet frågar huruvida styrelsen kommer att finnas tillgängliga 

under insparken för att hålla rundvandring till de nya eleverna samt grilla och bjuda på korv 

på Mariehemsängarna. Styrelsen meddelar att de kommer närvara vid dessa tillfällen. 

 

Representanten för insparksutskottet frågar om budgeten för finsittningen under insparken. 

Ekonomiansvarig meddelar att en separat budget på 25 000 kr finns budgeterad för 

finsittningen. Finsittningen ingår därför inte i övrig insparksbudget. 

 

§ 10 Ordförande 

Ordförande lyfter frågan om försäljning av lagböcker under hösten. Ordförande har kontaktat 

flera förlag och föreslår efter överläggning att JF ska sälja den svarta lagboken från 

Studentlitteratur AB i höst. Styrelsen håller med om det. 

 

§ 11 Vice Ordförande 

 

 

§ 12 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig meddelar att resultatet efter återsparken var ca. 500 kr överskott. Pengarna 

kommer omplaceras till en budgetpost för pubkvällar (4101) för att användas till quiz-pris. 

 

§ 13 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig meddelar att JF blivit kontaktade av Karnov angående ett samarbete. 

Styrelsen välkomnar ett samarbete med Karnov. 

 

§ 14 Utbildningsansvarig 

 

 

§ 15 Info 



 

 

§ 16 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare informerar om att JF numer har en tid i Landstingshallen på söndagar mellan 

12:00-13:00. 

 

Klubb 

Klubbmästare lyfte frågan om lokal för vårens tentafest. Rouge, E-puben, Villan och Skogis 

diskuterades. Klubbmästare ska kolla upp samtliga lokaler och komma med ett förslag. 

 

§ 17 JR 

 

 

§ 18 Övriga frågor 

 

 

§ 19 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Anna Paulin-Rosell Justerat, Adrian Kroon 

Chefredaktör för de Facto Ordförande 
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