
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 21 november 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av ordförande Adrian Kroon 

 

§ 2 Närvaro 

Ordförande Adrian Kroon, informationsansvarig Joel Olsson, marknadsansvarig Sven 

Karlsson, utbildningsansvarig Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav 

Lindgren, ordförande för JR Jennifer Piironen, chefredaktör för De facto Anna Paulin-Rosell. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Jennifer Piironen och Gustav Lindgren. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-11-14 godkändes. 

 

§ 6 JD 

JD meddelade att de utställaravtal som kommit in ska undertecknas av JF:s ordförande och 

skickas tillbaka till utställaren. 

JD meddelade att de blivit kontaktade av ”Kontaktdagen” i Uppsala angående ett samarbete 

genom ett gemensamt ställningstagande mot sexuella trakasserier inom juristbranschen och 

samhället i stort. JD kommer att skriva ett inlägg om saken på hemsidan samt att på inbjudan 

vara tydliga om vilka förhållningsregler som gäller under JD. 

JD informerade om att det tidigare varit svårt att få tag på personal till garderoben på P5 under 

banketten. JD frågade därför om det är möjligt att bjuda garderobspersonalen på biljetter till 

efterfesten. Styrelsen ansåg det var ok. Vid förra årets upplaga fick garderobspersonalen mat 

under kvällen, det ansåg styrelsen också var ett godkänt alternativ. 

 

§ 7 Ordförande 



Ordförande begärde ett beslut på 1223,60 kr för fika till medlemsmöte. Styrelsen tog beslut på 

detta. 

Ordförande begärde ett beslut på 355 kr för mousserande dryck på E-puben efter 

medlemsmöte. Styrelsen tog beslut på detta. 

Ordförande begärde ett beslut på 49,90 för brandfilt som lämnades över som gåva till JF 

Göteborg under balen i Göteborg föregående helg. Filten lämnades över med anledning av en 

brand som uppstått i JF Göteborgs microvågsrum. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

 

§ 8 Vice Ordförande 

 

 

§ 10 Ekonomiansvarig 

 

 

§ 11 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig har beställt hoodies. De storlekar och antal som beställdes var: 

Small: 10 st. 

Medium: 30 st. 

Large: 30 st. 

XL: 25-27 st. 

XXL: 2-3 st. 

 

§ 12 Utbildningsansvarig 

Onsdagen den 21 november mellan 12:00–13:00 hålls försäljningen av Rättshandböcker. 

Statistik ska föras över antalet sålda böcker. Betalningar för rättshandböcker sker genom 

Swish och ska märkas med ”Rättshandbok”. 

 

§ 13 Info 

 

 

§ 14 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare informerade om att en innebandymatch mot HHUS kommer anordnas söndagen 

den 3 december. 

Sportmästare informerade om att det inkommit ca. 20 anmälningar till nästkommande veckas 

paintball-event. Vid 30 anmälningar finns underlag för att hyra en fullstor buss. 

 

Klubb 

 

 

§ 15 JR 

 

 

§ 16 De facto 

Chefredaktör för De facto informerade om att den lista som tagits ut från Umeå Studentkår 

(US) visar på att JF har 460 medlemmar. Chefredaktör för De facto tror att siffran inte 

stämmer då den är högre än vanligt. Frågan ska utredas av chefredaktör för De facto 

tillsammans med US. 



Chefredaktör för De facto begärde ett beslut på 284 kr för pizza för de medlemmar som 

arbetade med kommande nummer av De facto under föregående fredag. Styrelsen tar beslut 

på detta. 

 

§ 17 Övriga frågor 

Klubbmästare tog genom marknadsansvarig upp frågan om städning i JF-rummet. Styrelsen 

kom överens om att lunchvakten ska städa kontinuerligt under sitt pass. 

 

§ 18 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Jennifer Piironen Justerat, Gustav Lindgren 
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