
 
 

 
 

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdag den 6 mars 2018 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Fanny Jutered. 
 
§ 2 Närvaro 
Ordförande Fanny Jutered, vice ordförande Julia Gustafsson, utbildningsansvarig Mounir 
Gallouze, ekonomiansvarig Carl Wallbäck, informationsansvarig Lowisa Fagerudd, 
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 Oscar Jantzen och Malin Fagerström. 
 
§ 4 Godkännande av dagordningen.  
Dagordningen godkändes.  
 
§ 5 Godkännande av föregående protokoll 
Protokoll från 2018-02-27 godkändes. 
 
§ 6 Insparksutskottet 
Insparksutskottet lade fram förslag om tema för årets inspark. Förslaget är ”Jur”-tema, 
koppling mellan djur och juridik. Insparksutskottet presenterade även en riskanalys kring det 
förslagna temat, se bilaga 1. Styrelsen godkände temat.  
 
§ 7 Ordförande 
Ordförande informerade att hon fått en förfrågan från kåren om JF är intresserade av att vara 
med på fler kåröverskridande aktiviteter. Styrelsen lät positiva och tyckte att kåren ska lägga 
fram konkreta förslag.  
 
§ 8 Vice ordförande 



Vice ordförande lyfte frågan om hela styrelsen i JF och ELSA skulle få undanlagda biljetter 
till rättegångstävlingens efterföljande sittning. Styrelsen skulle fundera på saken till nästa 
vecka.  
 
§ 9 Ekonomiansvarig 
Ekonomiansvarig ville ta beslut om vattendunken till JF-rummet om 129 kr inkl. moms. 
Styrelsen tog beslut på detta.  
 
§ 10 Marknadsansvarig 
 
 
§ 11 Utbildningsansvarig  
 
 
§ 12 Informationsansvarig  
Informationsansvarig lyfte frågan till styrelsen hur vi ska få fler medlemmar att prenumerera 
på nyhetsbrevet som informationsansvarig skickar ut varje tisdag innehållande information 
om vad som händer inom föreningen den aktuella veckan. Styrelsen tyckte att vi ska 
marknadsföra för nyhetsbrevet om vi någon dag delar ut fika i hörsalsrundan i kombination 
med någon form av tävling.  
 
Informationsansvarig informerade att årets första ”Student för en dag” kommer på fredag och 
ska bland annat sitta med på T2s seminarium.  
 
§ 13 Studiesociala  
 
Sport 
 
 
Klubb  
Klubbmästare informerade att hon tillsammans med sportmästare håller på att anordna 
”Justice league”, en FIFA-turnering, som preliminärt kommer hållas den 18/4.  
 
Klubbmästare informerade att en sittningsgrupp är tillsatt till sittningen som hålls den 13/4.  
 
§ 14 JR 
 
 
§ 15 de Facto   
Chefredaktören för de Facto ville ta beslut om kostnad 17 279 kr från tryckeriet. Styrelsen tog 
beslut om detta.  
 
§ 16 Umeå studentkår 
 
 
§ 17 Övriga frågor 
 
 
§ 17 Mötets avslutande  
Ordförande avslutade mötet. 



 
 
Vid protokollet, 
 
Lowisa Fagerudd, 
Informationsansvarig och sekreterare. 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Justerat, Oscar Jantzen Justerat, Malin Fagerström



Bilaga 1 – Riskanalys: Tema ”Jur” inspark 2018. 

 
 

 


