
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 20 februari 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, ekonomiansvarig Carl 
Wallbäck, informationsansvarig 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 Lowisa Fagerudd och Mounir Gallouze. 
 
§ 4 Val av rösträknare  
Cecilia Forsman och Maja Stolt Rosell valdes till rösträknare.  
 
§ 5 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 6 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-02-12 godkändes. 
 
§ 7 Val av insparksutskottet 
Valberedningen presenterade sitt förslag. Valberedningens förslag är:  
1. Amanda Alwall, T2  
2. Oliver Friberg, T2  
3. Victor Strömwall, T2  
4. Fanny Bergqvist, T2 
 
Övriga kandidater:  



Ingrid Wählby, T2.  
 
De nominerade presenterade sig själva och därefter de övriga kandidaterna. Styrelsen röstade 
genom skriftlig votering, rösträknarna sammanställde resultatet och presenterade därefter 
detta inför styrelsen.  
 
Till insparksutskottet 2018 valdes:  
1. Amanda Alwall, T2  
2. Oliver Friberg, T2  
3. Victor Strömwall, T2  
4. Fanny Bergqvist, T2 
5. Ingrid Wählby, T2.  
 
§ 8 Ordförande 
Ordförande lyfte frågan om någon i föreningen som skulle vara intresserad av att åka till 
Gävle över en helg för att delta på SFS FUM (Sveriges förenade studentkårers fullmäktige). 
Det är den 27-29 april. SFS fullmäktige, hädanefter SFSFUM, är organisationens högsta 
beslutande organ och arrangeras årligen. I år arrangeras mötet tillsammans med Gefle 
Studentkår i årets studentstad Gävle. Mötet inleds på fredag morgon och avslutas på söndag 
eftermiddag. SFSFUM är ett fantastiskt tillfälle att träffa andra engagerade för att utbyta 
erfarenheter, inspireras och stärka studentrörelsen i stort. Ordförande skulle kolla upp om alla 
medlemmar i föreningen för ansöka till resan, och därefter lägga ut på JFs 
informationskanaler.  
 
Ordförande lyfte frågan om någon i styrelsen vill ta fram en allmän krishanteringsplan och 
policys för Juridiska föreningen. Styrelsen skulle kolla närmare på det.  
 
Ordförande informerade att hon haft möte med ELSAs ordförande och diskuterat om framtida 
avtal och samarbeten. Styrelsen diskuterade olika alternativ för samarbeten med ELSA och 
ska fortsätta diskutera vid ett senare möte.  
 
§ 9 Vice ordförande 
Vice ordförande lyfte frågan om ELSAs styrelse och JFs styrelse skulle få reserverade 
biljetter till sittningen i samband med rättegångstävlingen. Styrelsen bordlägger frågan till 
nästa vecka.  
 
§ 10 Ekonomiansvarig 
 
 
§ 11 Marknadsansvarig 
 
 
§ 12 Utbildningsansvarig  
Utbildningsansvarig informerade att han varit på programråd förra veckan för att diskutera 
utbildningsrelaterade frågor tillsammans med representanter från Juridiska institutionen. 
Juridiska institutionen informerade bl.a. om att Juridiska institutionen har tagit över Juridiskt 
forums utbildningsuppdrag. 
 
§ 13 Informationsansvarig  
 



Sport 
 
 
Klubb  
 
 
§ 14 Studiesociala  
 
Sport 
Sportmästare lyfte frågan om att köpa in idrottsredskap. Hon skulle lägga fram konkreta 
förslag till nästa vecka.  
 
Klubb  
Klubbmästare ville ta beslut på kostanden för brunchen föregående söndag den 18/2. 
Kostanden var 2581,20 kr. Styrelsen tog beslut på detta.  
 
§ 15 JR 
 
 
§ 16 de Facto   
 
 
§ 17 Övriga frågor 
Informationsansvarig lyfte frågan om att ge en engagemangsgåva till fotografen som tog 
styrelsebilderna. Styrelsen godkände detta.  
 
 
§ 18 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Lowisa Fagerudd Justerat, Mounir Gallouze



 


