
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 10 oktober 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Adrian Kroon, ekonomiansvarig Albin Davidsson, informationsansvarig Joel 

Olsson, marknadsansvarig Sven Karlsson, utbildningsansvarig Emma Nilsson, sportmästare 

Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för JR Jennifer Piironen. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Sven Karlsson och Emma Nilsson. 

  

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-10-03 godkändes. 

 

§ 6 JD 

Representanterna från JD uppmärksammade att det blivit en eventuell miss i budgeten för JD. 

Differensen är inte fastställd än men en exakt siffra bör presenteras nästa vecka. Det bör dock 

röra sig om någonstans mellan 5 000 – 20 000 kr lägre förväntat resultat. 

Representanterna från JD har planerat in en paneldebatt till JD, juridiska institutionen är 

intresserade av att delta i paneldebatten. En eventuell internetsändning via tidningen Dagens 

Juridik diskuterades. Vilka som deltar i debatten och vad den kommer handla om kommer inte 

avslöjas förrän JD:s EPP. 

 

§ 7 Ordförande 

Ordförande meddelade att han fått ett mail från Kårstyrelsen. De planerar en kryssning för två 

styrelseledamöter ur varje sektion. Syftet med resan är teambuilding kombinerat med en 



partykryssning och den kommer kosta 100 kr per person. Ingen i styrelsen anmälde intresse 

vid detta möte. 

 

§ 8 Vice Ordförande 

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

Ekonomiansvarig lyfte frågan om återbetalning av sittningsbiljetter för insparksgeneraler. 

Styrelsen beslutade att betala tillbaka 1875 kr. för sittningsbiljetter generalerna haft med 

hänsyn till generalernas roll och ansvar under insparken. 

 

§ 11 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig meddelade att eventet ”Cederquist bjuder på smoothies” kommer äga rum 

under vecka 42. I samband med eventet kommer marknadsföringsmaterial delas ut. 

Marknadsansvarig meddelade att han till nästa möte ska ha undersökt frågan kring ”hoodies” 

med JF-tryck. 

 

§ 12 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig har varit i kontakt med Lilian angående utbytesstudier. En 

informationsträff hölls måndagen den 9 oktober. 

Utbildningsansvarig meddelade att tentainformationen för T1 kommer äga rum måndagen den 

16 oktober mellan 15:00-16:00. 

Utbildningsansvarig meddelade att hon är i kontakt med kåren för att anordna en föreläsning 

om psykisk ohälsa. 

Utbildningsansvarig meddelade att hon blivit kontaktad av tidningen Vertex, de vill komma i 

kontakt med en juriststudent för en intervju, denna ska ske under nuvarande vecka. 

Informationsansvarig åtog sig att få tag på en student som kan intervjuas. 

 

§ 13 Info 

Informationsansvarig bad om ett beslut på 2 232 kr för tonerkassetter till skrivaren samt 5 

paket skrivarpapper. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare meddelade att han eventuellt kommer behöva hjälp av styrelsen under 

volleybollturneringen den 25 oktober. 

Sportmästare meddelade att han nu undersöker möjligheten att åka på Student ski i Åre under 

nästa år. Det finns platser kvar på hotell och resan skulle i sådana fall inkludera buss tur- och 

retur. Vid det fall JF reserverar platserna men inte lyckas fylla tillräckligt för att resan ska bli 

av kommer JF förlora en bokningskostnad på 5 000 kr.  

Sportmästare meddelade att han undersökt om ifall JF kan anordna ett paintball-event för 

medlemmarna under hösten. Paintballeventet kommer vara inomhus i Holmsund och en buss 

skulle i sådana fall behöva leasas. Priset skulle subventioneras av JF. 

 

Klubb 

Klubbmästare meddelade att tentafesten kommer vara på Villan den 11 januari. 

Klubbmästare informerade om att den första EPP:n för hösten kommer vara fredagen den 13 

oktober. Ett pris kommer köpas in för vinnande lag i quizen och de första 30 medlemmarna 

får en varsin hamburgartallrik. 



Klubbmästare har blivit kontaktad av en medlem som vill sälja tillbaka sin biljett för 

finsittningen. Till styrelsens kännedom har en sittningsbiljett aldrig köpts tillbaka av JF 

tidigare. En biljett för årets sittning har redan sålts till under inköpspris vilket talar ytterligare 

för att JF inte ska börja köpa tillbaka biljetter. JF kommer till följd av detta inte köpa tillbaka 

finsittningsbiljetter. 

 

§ 15 JR 

Ordförande för JR bad styrelsen om ett beslut på 149 kronor för tjockare papper som hon köpt 

in till skrivaren. Styrelsen tog beslut på detta. 

Ordförande för JR meddelade att hon köpt in flyers för JR som ska hängas runt stan. Priset för 

att trycka flyers på Print & Media var 226 kr. 

Ordförande för JR meddelade att studiebesöket på Brottsoffermyndigheten kommer äga rum 

under hösten 1/12 13.30-15.30! Det kommer finnas plats för 20 personer. 

 

§ 16 De facto 

 

§ 17 Studentombud 

Studentombudet från US meddelade att hon efter månadsskiftet kommer lämna över sitt jobb 

till en efterträdare. 

Studentombudet meddelade att US kommer anordna följande event under hösten: 

- 16 oktober kommer US anordna Språk-EPP på Epuben 

- 24 oktober kommer US anordna höst-quiz på E-puben 

- 5 november kommer US anordna loppis i Lindellhallen. 

 

§ 18 Övriga frågor 

Ekonomiansvarig meddelade att han ansåg att jurist-arbetsgivares marknadsföring via Cambro 

underminerar JF:s samarbetsavtal. Styrelsen ansåg inte att det i nuläget utgör ett problem samt 

att det kan vara svårt för JF att påverka institutionen då de har sina egna intressen. 

Marknadsansvarig begärde ett beslut på att han skulle ha möjlighet att engagera sig som 

företagsvärd under JD. Styrelsen tog beslut på detta med hänvisning till motiveringen i 

föregående mötesprotokoll. 

 

§ 19 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Sven Karlsson Justerat, Emma Nilsson 

Marknadsansvarig Utbildningsansvarig 
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