
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 16 januari 2018 
 
§ 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, ordförande 
för JR Jennifer Piironen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Nils Englund och Albin Davidsson. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2017-12-19 godkändes. 
 
§ 6 JD  
Representanterna från JD påminde om att styrelsen ska hjälpa till i garderoben under Juristens 
dag 2018 som äger rum på torsdagen 18/1.  
 
Representanterna från JD tog upp budgeten för JD. Representanterna för JD sade att JD 
kommer köpa in en skärmvägg för mässan. Kostnaden för skärmväggen kommer förmodligen 
täckas av intäkter från biljettförsäljning till bankettens efterfest. 
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan om valberedning för insparksutskottet 2018. Tillträdande styrelse fick 
möjlighet att komma med förslag på lämpliga medlemmar i valberedningen. Tillträdande 
styrelse skulle återkomma till ordförande inom de närmsta dagarna. 



 
Ordförande påminde sittande styrelse om att sammanställa sina testamenten.  
 
Ordförande lyfte frågan om årsmötet som hålls den 1 februari och kallelser måste skickas ut 
senast den 18 januari. Kompletterande handlingar ska skickas in senast 27 januari. Styrelsen 
beslutade att stämman ska hållas den 1 februari.  
 
§ 8 Vice Ordförande 
Vice ordförande informerade att ansökningar till sittningsgrupp inför rättegångstävlingen 
kommer börja under nästa vecka.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarige informerade om att bokslutet för 2017 är klart. Resultatet blev minus 18 
157 kr. Resultatet är ungefär 6000 kr mer minus än budgeterat.  
 
Ekonomiansvarig tog upp frågan om försäljning av dryckesbiljetter i JF:s monter under 
Juristens dag. De utställare som vill betala dryckesbiljetter via företaget ska betala via faktura. 
De som vill betala privat kan betala via Swish. Ett tak på 10 dryckesbiljetter per person är 
planerat. 
 
Ekonomiansvarig tog upp frågan om företrädare för institutionen ska betala för att gå på 
Juristens dag-banketten. Ekonomiansvarige föreslog att JF ska bjuda vinnare av pedagogiska 
priset och att övriga betalar fullpris. Kostnaden för att bjuda vinnare av pedagogiska priset 
skulle bli 895 kr. Styrelsen beslutade detta. 
 
 
§ 10 Marknadsansvarig 
 
 
§ 11 Utbildningsansvarig 
 
 
§ 12 Informationsansvarig 
Informationsansvarige påminde om T9:s examensdag på lördagen den 20 januari. Under 
dagen ska en ceremoni hållas mellan 14:00-16:00. Under ceremonin behövs 5 personer i 
garderoben från 13:00 till 16:30. Under kvällen behövs 5 personer mellan klockan 17:30-
19:30. Därefter behövs bara 2 personer mellan 19:30-01:00. Tillräckligt många ur sittande och 
tillträdande styrelse anmälde sig frivilliga för att fylla behovet. 
 
Informationsansvarige informerade om att kostnaden för garderob med garderobslappar hade 
missförståtts. Istället för de 1000 kr som styrelsen tidigare tagit beslut på kommer kostnaden 
vara 1500 kr inklusive moms. Styrelsen beslutade om en kostnad på ytterligare 500 kr. 
 
Informationsansvarige begärde beslut på kostnad för fotograf under examensdagen. 
Kostnaden för fotograf är 1300 kr inklusive moms för 4 timmars arbete. Styrelsen tog beslut 
på detta. 
 
Informationsansvarige begärde beslut på kostnad för ljud/ljus/scen samt dj-utrustning under 
examensmiddagen. Kostnaden för detta med montering och frakt är 16 656 kr inklusive 
moms. Styrelsen tog beslut på detta. 



 
Informationsansvarige begärde ett preliminärt beslut på kostnad för utskrift av två bordskartor 
i format A3 samt tjockare papper för bordsplaceringslappar och sånghäften. Kostnaden bör 
landa på 500-600 kr. Informationsansvarige återkommer under nästa styrelsemöte med exakt 
summa. Styrelsen tog beslut på detta.  
Informationsansvarige begärde beslut om bankettkostanderna för JF:s representanter. 
Representanterna är ordförande, informationsansvarig samt tillträdande informationsansvarig. 
Kostnaden för tre biljetter är 2235 kr. Styrelsen tog beslut om detta.  
 
§ 13 Studiesociala 
 
Sport 
 
 
Klubb 
Klubbmästare informerade att nästa tentafest kommer hållas den 27/2 på Epuben. Därefter 
kommer det vara EPP varje löningshelg med undantag för mars månad. 
 
Klubbmästare föreslog ett incitamentssystem för medlemmar i barlaget. Syftet är att locka fler 
medlemmar till barlaget. Tanken är att barlaget ska få ett kryss för varje gång dom jobbar. När 
man jobbat upp till ett visst antal kryss får man någon förmån, ex) rabatt på sittning som JF 
anordnar. Kryssen ska nollställas varje termin. Incitamentssystemet ska inte gälla 
kvällschefer, de tackas av efter året med en present. 
 
Angående kostnad för ett eventuellt incitamentssystem har klubbmästare räknat enligt 
följande: 
6 pers per barlag, varje barlag jobbar 3 gånger var, detta gör att det högst kommer bli 4 x 6 
personer som kommer ha 3 kryss vid terminens slut. Om alla får 25% rabatt på en sittning 
kommer kostnaden bli ca 90 x 24= 2 160 kr taget från klubbmästarens budget. I exemplet har 
klubbmästaren utgått från att sittningen kostar 350 kr. Systemet är tänkt att endast gälla billiga 
sittningar, alltså fulsittningar. Medlemmar i barlaget har ett år på sig att utnyttja sin rabatt från 
att de fått tre kryss, sedan är rabatten förbrukad. 
 
Styrelsen tycker förlaget med incitamentssystem är bra. Tillträdande klubbmästare ska prata 
med Kvällscheferna om ifall de känner sig manade att hålla statistiken.  
 
 
§ 14 JR 
 
 
§ 15 De facto 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Ordförande informerade om att JF-rummet behöver städas inför mötet med Juridiska 
föreningar från övriga lärosäten på torsdagen den 18 januari.  
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 



 
 
 
Vid protokollet, 
 
Joel Olsson, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Nils Englund Justerat, Albin Davidsson 
  


