
 
 

 
Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 21 februari 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, Utbildningsansvarig
Emma Nilsson, sportmästare Samuel Alm, klubbmästare Gustav Lindgren, ordförande för De
Facto Anna Paulin-Rosell.
 
§ 3 Val av justerare
Till justerare valdes Adrian Kroon och Nils Englund.
 
§ 4 Val av rösträknare
Mounir Gallouze och Herman Johansson valdes till rösträknare.

§ 5 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 6 Godkännande av föregående protokoll
Protokoll från 2017-02-7 och 2017-02-14 godkändes.
 
§ 7 Val av insparksgeneraler
Valberedningen presenterade sitt förslag. De nominerade presenterade därefter sig själva.
Styrelsen röstade genom skriftlig votering, rösträknarna sammanställde resultatet och
presenterade därefter detta inför styrelsen.
Till Generaler valdes:
Sebastian Uddgren, T2
Nils Bredin, T2
Tove Larsson, T2
Johanna Grundberg, T2
Julia Lavemäki, T2
 
§ 8 Ordförande
Ordförande lyfte frågan om godkännande av den stadgeändring angående § 34 om
dubbelengagemang som godkänts av stämman på årsmöten den 11 november samt den 16
februari. Styrelsen godkänner stadgeändringen.
Ordförande lyfte frågan om huruvida JF ska ansluta sig till Swish som betalningsalternativ.



Ordförande lyfte frågan om godkännande av den stadgeändring angående § 34 om
dubbelengagemang som godkänts av stämman på årsmöten den 11 november samt den 16
februari. Styrelsen godkänner stadgeändringen.
Ordförande lyfte frågan om huruvida JF ska ansluta sig till Swish som betalningsalternativ.
Ekonomiansvarig föreslog att JF ska skriva ett avtal med Swish för att det ska vara möjligt att
användas som alternativ.
Ordförande påminde att den nya styrelsen ska gå ut bland de olika terminerna för att
presentera sig. Frågan bordlades till nästa möte.
 
§ 9 Vice ordförande
Vice ordförande har fått svar angående gästföreläsning från Agnetha Bäcklund, justitieråd.
Hon har verkat intresserad av att gästföreläsa. I sådana fall ska lokal bokas och
marknadsföring göras.
 
§ 10 Ekonomiansvarig
 
 
§ 11 Marknadsansvarig
Marknadsansvarig ville att styrelsen skulle ta preliminärt beslut om jackor för styrelsen.
Jackorna kostar totalt 3555 kr exklusive moms, frakt tillkommer, styrelsen tog beslut på detta.
 
§ 12 Utbildningsansvarig
Utbildningsansvarig föreslog en ny flik på hemsidan som ska heta ”utomlandsstudier” där
information om utbytesstudier samt intervjuer med tidigare utbytesstudenter ska finnas.
Styrelsen tyckte det var ett bra förslag.
 
§ 13 Info
 
 
§ 14 Studiesociala
 
 
Sport
 
 
Klubb
 
 
§ 15 JR
 
 
§ 16 de Facto
 
 
§ 17 Övriga frågor
Ordförande föreslog ett extra insatt styrelsemöte klockan 14:00 torsdagen 23 februari med
anledning av att generaltillsättningen under tisdagens möte tog mycket tid och flera frågor
inte hann med att diskuteras. Styrelsen gick med på detta. Det extrainsatta mötet kommer
utlysas på JF:s hemsida under tisdagskvällen.
 
§ 18 Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet.
 
 
 
Vid protokollet,
 
Joel Olsson,
informationsansvarig och sekreterare
 
 
 
___________________________ ___________________________
Justerat, Adrian Kroon Justerat, Nils Englund



 
 
___________________________ ___________________________
Justerat, Adrian Kroon Justerat, Nils Englund
Ordförande Vice ordförande
 
 


