
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 6 februari 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarige Carl 
Wallbäck, informationsansvarige Lowisa Fagerudd, utbildningsansvarig Mounir Gallouze, 
marknadsansvarig Madeleine Lyth Segerman, sportmästare Emma Nilsson, klubbmästare 
Johanna Grundberg, chefredaktör för de Facto Malin Fagerström och ordförande för 
juriststudenternas rådgivning Oscar Jantzen. 
 
§ 3 Val av justerare 
Till justerare valdes Fanny Jutered och Julia Gustafsson. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-01-30 godkändes. 
 
§ 6 Ordförande 
Ordförande informerade styrelsen om att en ny grupp på Facebook har skapats för att undvika 
mass-notiser i de olika insparksgrupperna. Gruppen heter Juristprogrammet Umeå och 
styrelsen bordlägger kring admin-frågor och om denna Facebook-grupp kommer lösa 
eventuella problem. Frågorna kommer tas upp på nästa möte.  
 
Ordförande informerade att hon ska på sektionsmöte nästa vecka. Föregående styrelse har inte 
utnyttjat den möjligheten förra året. En av förmånerna är att få bidrag till föreningen för 
exempelvis kontorsmaterial till JF-rummet.  
 



Ordförande informerade att ordförande och ekonomiansvarig nu är firmatecknare för 
föreningen, och väntar på godkännande.  
 
Ordförande lyfte frågan om det anonyma anmälningsformuläret på JFs hemsida. Styrelsen 
tyckte vi skulle kolla närmare på det och tyckte det verkar som en bra idé.  
 
Ordförande lyfte frågan om att komplettera föreningens nuvarande stadgar och policys med 
en krishanteringsplan, hur styrelsen ska agera vid en krissituation. Styrelsen anser att det är en 
bra idé och ska kolla närmare på det.  
 
Ordförande lyfte frågan om det skulle vara av intresse att gå en hjärt- och lungräddningskurs 
och även en brandkurs för styrelsen och eventuellt det framtida insparksutskottet. Styrelsen 
visade intresse för denna idé. 
 
Ordförande hade som förslag att JF ska köpa i en vattendunk till JF-rummet och styrelsen 
tyckte det verkade vara ett bra förslag. Både till kaffe och även om medlemmar vill dricka 
vatten under lunchen. Ekonomiansvarige tog på sig att kolla närmare på detta.   
 
§ 7 Vice Ordförande 
Vice ordförande informerade att en sittningsgrupp till rättegångstävlingen är tillsatta och hon 
ska träffa dem nästa vecka.  
 
§ 8 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 9 Marknadsansvarig 
Marknadsansvarige informerade att datumen för Stockholmsresan är spikat till 1-6 oktober 
2018. 
 
§ 10 Utbildningsansvarig 
Utbildningsansvarige lyfte frågan om JURO-ordförandes representationsuppdrag. JURO står 
för ”juris studerandes riksorganisation” som två gånger per termin kallar representanter från 
alla lärosäten med juristprogram till möte för att diskutera utbildningsfrågor och utbyta 
erfarenheter. Ordförande för JURO har bett alla ledamöter i JURO att ta ställning huruvida 
han ska representera JURO på balen i Örebro den 5/5. Anledning till frågan är att det inte är 
ett inplanerat JURO-möte då.  
 
Utbildningsansvarige ville inhämta styrelsens åsikter kring JURO-ordförandes representation 
det aktuella datumet. Hela styrelsen var positiva till det, förutsatt att det finns en 
motprestation från JURO-ordförandes sida. 
 
Utbildningsansvarige lyfte frågan om en gemensam köp- och säljgrupp eller en del av JFs-
hemsida för köp och försäljning av kurslitteratur. Styrelsen ska fundera på för- och nackdelar 
med detta förslag och ta upp det på ett senare möte.  
 
§ 12 Informationsansvarig 
 
 
§ 13 Studiesociala 
 



Sport 
 
 
Klubb  
Klubbmästare lyfte frågan igen om belöningssystemet vid jobb på E-puben. Syftet är att det 
ska lockas fler studenter att jobba på E-puben. Se bilaga 1. Styrelsen var positiva till detta 
system och biföll det i sin helhet. Styrelsen tog beslut på detta.  
 
Klubbmästare informerade att hon bokat E-puben till T6ornas tentafest den 27/2.  
 
§ 14 JR 
 
 
§ 15 De facto 
Chefredaktör för de Facto lyfte frågan om ett styrdokument med förhållningsregler. Syftet 
med styrdokumentet är att Chefredaktören för de Facto ska ha förhållningsregler när det gäller 
innehållet i de Factos olika nummer, vad som får skrivas etc. Styrelsen tyckte det var en bra 
idé. Chefredaktören för de Facto tog på sig att lägga fram ett förslag.  
 
§ 16 Övriga frågor 
Chefredaktör för de Facto lyfte frågan om att ha en deadline för tillsättande av nya 
projektansvariga för Juristens dag. Styrelsen föreslog 28/2-18. Styrelsen tog beslut på detta.  
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Fanny Jutered Justerat, Julia Gustafsson    



Bilaga 1 – Belöningssystem  

  


