
 
 

Dagordning Juridiska föreningens årsmöte 2018-02-01 
 
§ 1. Mötets öppnande 
Juridiska föreningens ordförande Adrian Kroon förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2. Mötets vederbörliga utlysande 
- Utlyst 2018-01-16, kompl. handlingar 2018-01-27 
Mötet ansågs vara vederbörligt utlyst. 

 
§ 3. Val av mötesordförande 
Adrian Kroon valdes till mötesordförande. 

 
§ 4. Val av mötessekreterare 
Lowisa Fagerudd valdes till mötessekreterare. 

 
§ 5. Val av två justerare 
Samuel Alm och Nils Englund valdes till mötesjusterare. 

 
§ 6. Val av två rösträknare 
Herman Johansson och Rozanna Fackel valdes till rösträknare. 

 
§ 7. Fastställande av dagordning 
Ordförande föreslog att utlyst dagordning justeras genom att § 23 val av inspektor läggs till. 
Den justerade dagordningen fastställdes. 

 
§ 8. Utdelning av engagemangsgåvor 
Engagemangsgåvor delades ut. 

 
§ 9. Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes till 19 personer. 

 
§ 10. Genomgång av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 
Verksamhetsberättelser presenterades av respektive styrelseledamot. Under genomgång av 
verksamhetsberättelser lämnade en medlem mötet. Röstlängden fastställdes efter det till 18 
personer.



§ 11. Ekonomisk redovisning 
-   Bilaga 1 

Resultat- och balansräkningen för året (se bilaga 1) presenterades 
av ekonomiansvarig. 

 
§ 12. Revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret 

-   Bilaga 2 
Revisionsberättelse för det gångna året presenterades av ekonomiansvarig. 

 
§ 13. Fastställande av balans- och resultaträkning för det gångna 
verksamhetsåret 

-   (Enligt bilaga 1) 
Balans- och resultaträkning för det gångna året fastställdes. 

 
§ 14. Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
Ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret gavs till den avträdande styrelsen. 

 
§ 15. Beslut om budget 

-   Bilaga 3 
Juridiska föreningens budget för 2018 enligt bilaga 3 fastställdes. 

 
§ 16. Beslut om fastställande av medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2018 fastställdes till 0 kr. 

 
§ 17. Val av revisor 

-   Styrelsen föreslog Linus Sjögren, student vid 
Handelshögskolan, HHUS konsultgrupp. 

Linus Sjögren valdes till revisor. 
 
§ 18. Val av styrelse 
Styrelse för kommande verksamhetsår fastställdes 
till: Fanny Jutered, ordförande. 
Julia Gustavsson, vice ordförande. 
Carl Wallbäck, ekonomiansvarig. 
Madeleine Lyth Segerman, 
marknadsansvarig.  
Mounir Gallouze, 
utbildningsansvarig.  
Lowisa Fagerudd, 
informationsansvarig.  
Emma Nilsson, sportmästare. 
Johanna Grundberg, klubbmästare. 
Oscar Jantzen, ordförande juriststudenternas rådgivning (JR). 
Malin Fagerström, chefredaktör de Facto. 

 
§ 19. Val av firmatecknare 



Fanny Jutered och Carl Wallbäck valdes som firmatecknare för 2018. 
 
§ 20. Beslut för ordförande och ekonomiansvarige att uppta kredit. 
Mötet beslutade att ordförande och ekonomiansvarige kan uppta kredit upp till 40 000 kr.  
 
§ 21. Motioner 

-   Bilaga 4  
Majoriteten av stämman röstade för att bifalla motionen i sin helhet. 
 
§ 22. Val av valberedning 
Samuel Alm, Alexandra Johansson och Anja Nousiainen Hult valdes till 
valberedningen för 2018. 
 
§ 23. Val av inspektor 

Ordförande föreslog Jan Leidö i valet av ny inspektor för Juridiska föreningen. Stämman 
valde Jan Leidö till inspektor. 
 
§ 24. Mötets avslutande 

Juridiska föreningens ordförande Adrian Kroon förklarade mötet avslutat. 
 

Vid protokollet, 
 
 

Lowisa Fagerudd, 

Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
 
 

Justerat, Samuel Alm Justerat, Nils Englund 
f.d. Sportmästare f.d. Vice ordförande  



Bilaga 1. Ekonomisk berättelse 
 


