
 

 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 21 mars 2017 
 

§ 1 Mötets öppnande 

Mötet öppnades av tillförordnad ordförande Sven Karlsson. 

 

§ 2 Närvaro 

Informationsansvarig Joel Olsson, ekonomiansvarig Albin Davidsson, marknadsansvarig Sven 

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

Lindgren, ordförande JR Jennifer Piironen. 

 

§ 3 Val av justerare 

Till justerare valdes Albin Davidsson och Sven Karlsson. 

 

§ 4 Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående protokoll 

Protokoll från 2017-03-14 godkändes. 

 

§ 6 Insparksutskottet 

Representanten för insparksutskottet lyfte frågan om hur fler äldre terminer ska involveras i 

insparken. 

 

§ 7 Ordförande 

Ordförande efterfrågade ett beslut på 552 kr för tågresa Borås-Lund tur och retur för möte i 

Lund 22 april. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 8 Vice ordförande 

 

 

§ 9 Ekonomiansvarig 



Ekonomiansvarig lyfte frågan om JF ska teckna ett kreditkort med en gräns på 30 000 kr per 

kalendermånad. Det finns ingen årskostnad på detta kort. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 10 Marknadsansvarig 

Marknadsansvarig informerade att han fått mail från Familjens jurist angående deras 

familjerättsstipendium. Familjens jurist är inte samarbetspartners och har således inte rätt att 

marknadsföra sig på Facebook eller Instagram. Stipendiet bedöms vara relevant för våra 

medlemmars intressen.  

 

§ 11 Utbildningsansvarig 

Utbildningsansvarig efterfrågade ett beslut på flygresa tur och retur mellan Umeå och Lund på 

2168 kr (för mötet i Lund den 22 april). Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 12 Info 

Informationsansvarig efterfrågade beslut på 1661 kr för toners. Styrelsen tog beslut på detta. 

 

§ 13 Studiesociala 

 

Sport 

Sportmästare bekräftar att en av JFs tider på Landstingshallen kommer bytas från onsdag till 

söndag. 

 

Klubb 

 

 

§ 14 JR 

Ordförande för JR informerade om att JR kommer stå med JD i hörsalsrundan och 

representera under fredagen den 24 mars. 

 

§ 15 de Facto  

 

 

§ 16 Övriga frågor 

 

 

§ 17 Mötets avslutande  

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

 

Vid protokollet, 

 

Joel Olsson, 

informationsansvarig och sekreterare 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Justerat, Albin Davidsson Justerat, Sven Karlsson 

Ekonomiansvarig Marknadsansvarig 
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